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Het is een jaar geleden dat alles anders werd. Gebeurt dit nou echt?? Dat zullen velen van ons zich 
het afgelopen jaar een paar keer hebben afgevraagd. De één zal de afgelopen 52 weken zo snel 
mogelijk achter zich willen laten. Voor de ander was het een jaar vol creativiteit, nieuwe ideeën en 
kansen. Voor de meesten van ons was de impact van COVID-19 sterk voelbaar.  

Wat COVID-19 ons in ieder geval heeft geleerd is, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we 
elkaar nodig hebben. Door Corona zagen we onze kwetsbaarheid en leerden we dat we niet over 
alles in het leven de baas kunnen zijn. Alles wat we hadden gepland werd onderbroken en moest 
anders waardoor velen van ons in korte tijd nieuwe vaardigheden hebben geleerd. We leerden snel 
schakelen en ons openstellen voor verandering, ook al ging het niet altijd van een leien dakje. Corona 
heeft ons geleerd wat wendbaarheid betekent en oplevert. 

De wereld lijkt inmiddels verdeeld in twee kampen: angst, agressie, frustratie versus bewustwording, 
bezinning, acceptatie voor wat er is. Veel mensen hebben als gevolg van corona kennelijk moeite om 
de stress onder controle te krijgen die gepaard gaat met thuiswerken en gebrek aan ruimte. De 
eenzaamheid onder de ouderen is ook verdubbeld en de mentale gezondheid onder jongeren loopt 
gevaar. Ouders leren hun kinderen en hun relatie op een nieuwe manier kennen, maar er ontstaan 
ook spanningen. 

De harde lockdown raakt ook veel ondernemers en leden van onze Vriendenkring. Sommigen zitten 
gevangen in een situatie die maar voortduurt, hebben misschien te kampen met schulden en veel 
stress als gevolg van de coronacrisis. Natuurlijk zijn er ook lichtpuntjes, is er veerkracht en wordt er 
gekeken naar een andere manier van ondernemen. Er borrelen nieuwe ideeën op, de mouwen 
worden opgestroopt en gaan met die banaan! 
 
Natuurlijk is het niet allemaal kommer en kwel. Zo hebben we weer aandacht voor elkaar en zijn we 
zorgzaam naar elkaar. Er is meer bewustwording, liefde, zorg en waardering voor onze dierbaren in 
het besef dat het leven in ‘a split second’ kan veranderen. Er ontstaat ook verbinding, verbroedering 
samenwerking, men helpt elkaar en biedt een luisterend oor. Ik zie ook dat er meer gewandeld 
wordt, de natuur wordt herontdekt: een goede manier om nieuwe ideeën op te doen, gedachten te 
ordenen of stress te verlagen.  En er is meer tijd voor rust en reflectie. 

De vaccinatie komt, hoe dan ook, langzaam op stoom. In de natuur ontkiemt inmiddels nieuw leven. 
En er is, ook letterlijk, steeds meer licht aan het eind van de tunnel: is er vandaag nog 12.39 uur 
daglicht (zon op om 06:26 en zon onder 19:05), tel er drie weken bij op en het is al dik twee uur meer 
(zon op 06:40 en zon onder 20:39). Van al die extra uren worden we vanzelf gelukkig. Daglicht is 
namelijk gerelateerd aan de ‘geluksstofjes’ serotine en endorfine in ons brein. Als het langer licht is, 
heeft het brein meer tijd om die stofjes aan te maken. Het voorjaar is begonnen, de zomer is niet 
meer zo ver weg. Kortom: hou vol, er is hoop! 

 
Ton Menke [voorzitter] 



 
 
Het kan zo maar eens gebeuren dat een lid van onze club (tijdelijk) niet meer aan de activiteiten 
kan deelnemen door ziekte, een blessure, een ander ongemak of zoals nu bijzondere 
omstandigheden. 
Deze rubriek zorgt ervoor dat we aandacht hebben voor het wel en wee van onze leden.  
 
Uiteraard wil het Ulfts Mannenkoor aan diegenen die dit overkomt via de rubriek "Lief en Leed" 
aandacht geven. Dat geldt niet alleen voor alle ingeschreven zangers maar ook voor de partners van 
leden, ereleden en weduwen.  
Dus als je een gebeurtenis waarneemt in je omgeving geeft dit dan door aan de redactie van deze 
nieuwsbrief secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Onder vermelding van “Lief en Leed”. 
 
Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond – Midden Nederland zoekt penningmeester: Hallo 
Zangersvrienden, het KNZV – MiddenNederland is naarstig op zoek naar een penningmeester. De 
huidige Penningmeester stopt ermee, in april. Het is een paar uurtjes in de maand. Je wordt 
uiteraard goed begeleid. Heb je interesse neem dan contact op met dhr. Adrie Slagmeulen 0031 6 50 
84 52 28 of met Peter Gregoor en/of Bert Renting. Omdat het zeer dringend is laat het even weten.   
Vriendelijke groet, Peter Gregoor  -  Bert Renting. 
 
 
Sluitingsdatum inzendingen UMK-muziekquiz is: donderdag 31 maart 2021: Beste zangersvrienden, 
Ter gelegenheid van de 50ste jubileum editie van onze nieuwsbrief heeft Christo een muziekquiz 
gemaakt. Hij heeft 30 verschillende liedjes van vroeger samengesteld en ingespeeld met een totale 
duur van circa 30 minuten. De bedoeling is dat alle leden van het Ulfts Mannenkoor en de 
Vriendenkring die mee willen doen, deze liederen in de juiste volgorde, met de juiste titel en de 
uitvoerende artiest uitzoeken en opschrijven. De Vriendenkring heeft ook voor deze quiz weer zijn 
medewerking toegezegd en de volgende prijzen (VVV waardebonnen) beschikbaar gesteld: 1 x € 50,-, 
2 x € 25,- en 5 x € 10,-. De diverse prijzen zijn beschikbaar voor de snelste en natuurlijk foutloze 
inzendingen. De quiz vindt u op de website van het Ulfts Mannenkoor: 
 
Op de startpagina van deze website, vindt u links onderaan de rubriek ‘Concertagenda’ (foto 1.). Daar 
staat onderin de tekst: ‘de muziek quiz, uitsluitend voor leden van het UMK. Daaronder in het balkje 
(zie foto 2) klikt u op het driehoekje voor het starten van de quiz. Door op dezelfde plek te drukken, 
kunt u de quiz tussentijds stoppen. Vergeet niet het geluid aan te zetten.  
 
U kunt uw inzending mailen naar:   Peter Gregoor       Email:  gregoor.peter@hotmail.com  
 
Sluitingsdatum is:  donderdag 31 maart 2021 
 
Veel succes en vooral veel plezier! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
i.o. Ton Menke en Peter Gregoor 



 
 
 
 

Concerten en aktiviteiten UMK 2020 
    
 2021   
Dinsdag 
22 juni 
(optie) 

Algemene Ledenvergadering aanvang 19:30 uur 
   
   
   
   

Zon. 
10.10 
 
 
 
 

Russisch Concert i.s.m. Balalaika Trio Trojka aanvang 18.00 uur 
Stadttheater Emmerich aanwezig  
 inzingen  
 opbouwen  
   

Vrijdag  
29.10 
 
 
Zondag 
12-12 
 
 
Zondag 
19 -12  
 
 
 
 
Vrijdag  
29-04 

Russisch Concert Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
   
Kerstconcert i.s.m. blaasensemble   
Stadttheater Emmerich aanvang 20.00 uur 
   
   
Kerstconcert i.s.m. Harmonie Ulft aanvang 16.30 uur 
Petrus & Pauluskerk in Ulft aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  

2022    
Russisch concert – Bedburg-Hau aanvang 19.00 uur 
St. Markus Kerk aanwezig  
 inzingen  
 opbouw  
   

 
 



 
 
Door: Ton Smilde 
 
 

Het Witte Veen 
 

 
 
Het Witte Veen is een natuurgebied van circa 100 hectare (waarvan circa 40 hectare veengebied) in 
het grensgebied van de Nederlandse provincie Overijssel en Duitsland.  
 

 



Het is gelegen ten zuiden van Enschede in het oosten van de gemeente Haaksbergen.  
 

 
 
Samen met onder meer het Aamsveen en het Haaksbergerveen maakt het Witte Veen deel uit van 
de restanten van een uitgestrekt hoogveengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland. 
  

 
 
Getracht wordt om deze natuurgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. 



 
 
Het natuurgebied het Witte Veen is in beheer bij Natuurmonumenten.  
 

 
 
Het gebied wordt begraasd door Schotse hooglanders.  



 
 
Het Witte Veen is aangewezen als Natura 2000 gebied; dit beschermde gebied beslaat 294 ha. In het 
gebied worden tijdens de vogeltrek in het najaar regelmatig kraanvogels gesignaleerd.  
 

 
 
In het gebied is ook de zeldzame hoogveenglanslibel waargenomen. Het aantal boomkikkers, een 
bedreigde diersoort, in het Witte Veen neemt weer toe.  
Van de 31 bijensoorten, die aangetroffen zijn in dit natuurgebied staan er drie op de zogenaamde 
rode lijst van bedreigde soorten: de sporkehoutzandbij, de heidezandbij en de bosbloedbij. 



 
 
Het Witte Veen vormde door zijn ligging in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland, een ideaal 
smokkelgebied. De grenspalen dateren uit de 18e eeuw en op bijgevoegde kaart is de grens 
ingetekend (zie afbeelding).  
 

 
 
Ook de naam Twistveenweg langs de grens is een herinnering aan de tijd, dat de grenzen nog niet 
vanzelfsprekend waren vastgelegd. 



 
 
Door: Marlies van Hal 
 
We zitten in Juli 2005......... 
 
Veur 5 Juli, zo steet d'r in mien boek 
Vakantieconcert in de Debbeshoek 
met Evergreens as de Zilvervloot en Tulpen uit Amsterdam 
dan steet ut afscheid in de Sluus op ut program 
 
De ruumte wier daor veur ons te krap 
dus mieken wi'j de aoverstap 
naor de Debbeshoek steet in mien notitie 
Op 9 Augustus is daor de eerste repetitie 
 
Wi'j bunt in ons ni-je lokaal dik tevreden 
ruumte genog veur al onze leden 
Zelfs de akoestiek is goed 
koffie en drankjes in aovervloed 
Marijke en Francis met hun team 
verzörgen ons werkelijk subliem 
 
13 Augustus gaon wi'j weer aan 't werk 
in de Zeddamse Oswalduskerk 
Daor hebben wi'j met un groot koor gezongen 
en bun met ut zangjaor weer begonnen 
 
28 Augustus robijnen brulft van Herman en Riet 
völ optredens i-j wèt niet wa'j ziet 
Veur Riet en Herman, solist en tweede dirigent 
is ut UMK heel graag present 
 
Veur de zangershulde in de zaal 
is buuten un lange repetitie met völ kabaal 
Naodat ut UMK veur ut bruidspaar het gezongen 
wördt der met koffie en brödjes begonnen 
 
Een zanger vrug aan de ober, hei nog un pilske veur mien 
ik lust der nog wel un stuk of tien 
Want wi'j hebben wel un uur van de wedstrijd gemist 
en den dat vroeg, dat was un solist 
't Was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 



Toen Theo Gerrritsen, penningmeester van de Vriendenkring 
met zin vrouw Diny op vakantie ging 
raegende ut, dat ut maor zo, goot 
zodat Theo maor besloot 
 
Laoten wi-j eerst naor de Campingbaas gaon 
Laot auto en caravan daor maor staon 
Drink eerst maor koffie, tut ut stopt met de regen 
toen ut dreug was, vroeg Diny, waor is den auto gebleven 
 
 

Theo had efkes niet opgelet 
en dat ding niet op, de handrem gezet 
Hi-j kek dan ook verbouwereerd 
ut spul stond in-èns raar geparkeerd 
 
Zoas ik uut betrouwbare bron heb geheurd 
is Wim Nijland ook al es zo iets gebeurd 
Dat wazzen der twee, en ut geet mien niks aan 
Maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
1 September mos ut bestuur de beslissing nemmen 
en wel met algehele stemmen 
dat de reis naor Canada niet deur kan gaon 
de zangers kommen veur te grote kosten te staon 
 
3 September is de Airborne-mars op ut programma gezet 
En zestien zangers lopen met 
9 Uur vertrek in stralende zonneschijn 
um half twaalf bunt ze pas bi-j ut sportpark Hartenstein 
 
35.000 lopers , orkesten en publiek 
en onze 16 helden met hun eigen muziek 
Ze hebben un geweldige dag gehad 
en willen volgend jaor weer op pad 
 
In September schreven alle kranten aover ut benefietconcert 
dat veur UNICEF gegeven werd 
Dat vond plaats in de Antoniuskerk, steet in mien annalen 
deur UMK en de Nachtegalen 
D'r wier mooi gezongen, wi-j wazzen goed bezig 
en der was ook un hoop publiek aanwezig 
 
9 Oktober veur de Vriendenkring ut Dank-u-wel-concert 
dat in de Smeltkroes gegeven werd 
Un mooi concert met daorin as clou 
Wilfried Bongers met ut "Weroejoe" 
 
Kippenvel, Wilfried is un bas-talent 
en un waardige opvolger van Hent 
Dirk Wanders in Mnogajaljeta 'n verdiensteluk solist 



en dan de huldiging van onze pianist 
 
20 Jaor is Henk pianist van ons koor 
Dat bracht un zangershulde ten gehoor 
Ook wier Henk in ut zonnetje gezet 
deur Coen Meyer en Ger Marneth 
 
Kledingveurschrift  op verzoek 
was gilet met smokinghemd en broek 
Henk Booimans had ut gilet vergeten 
rij terug naor Gaanderen as bezeten 
 
Herstelt den fout daor vliegensvlug 
en is nog net op tied terug 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
18 Oktober oefenen de tenoren met Annamarie 
in de Smeltkroes menige melodie 
In de Debbeshoek is Herman onderons 
met de bassen en baritons 
 
In de pauze is Annamarie naor de Debbeshoek geraced 
en Herman as vliegende keep naor de Smeltkroes gesjeesd 
Zo zie-j maor, oefenen op twee verschillende locaties 
zet soms aan tut sportieve prestaties 
 
23 Oktober hebben Bernard en Let Ernst un feestje gebouwd 
Zi-j wazzen veertig jaor getrouwd 
Un groot UMK was in de kerk present 
met pianist en dirigent 
Prachtig gezongen, een goeie akoestiek 
Un mudvolle kerk genoot van de muziek 
 
30 Oktober hebben wi-j un concert gegeven 
bi-j Theo Meuleman in de Herwense dreven 
De Martinuskerk bestond 100 jaor 
daorum vroegen ze het Ulfts Mannenkoor 
 
Roos hadden ze ook op het verlanglieske staon 
Die kwam uut Londen en hèt met gedaon 
In ut eerste gedeelte steet Russisch op ut menu 
dat deien wi-j in kozakkentenue 
 
Daornao gaon wi-j in smoking zingen 
Veur ut begin stond buuten un grote menigte te dringen 
De kerk was tut de laatste plek bezet 
Aover dit concert alleen maor de loftrompet 
 
Koor, dirigent en pianist wazzen in vorm 
leverden un prestatie, dat was enorm 
Veur mien gevuul ut beste concert van ut hele jaor 



deur un zelfverzekerd Mannenkoor 
 
Sommige liederen ontroerend goed 
prachtige solo's in aovervloed 
Bi-j "Stip da stip" virtuoos pianospel 
bi-j "Weroejoe" en "How great thou art" kippenvel 
 
Roos magnifique in "The circle of life" 
un hoogstaond concert, dat steet buuten kijf 
"The Gods love Nubia" was ut laatste lied 
hoe ut allemaol gebeurde , ik wet ut niet 
 
Roos wol de letste noot der uut knallen 
ze trok wit weg en is flauwgevallen 
Is veur de vuut van Piet terechtgekommen 
Dirk Wanders het meteen actie ondernommen 
 
Droeg eur op sterke armen naor un stoel 
Cockie wapperde wat met un programma, dat was lekker koel 
Mamma Heleen kwam gauw aangerend 
Iedereen hield de aosem in veur un moment 
 
En toen kwam ze gelukkig weer bi-j 
en honderden mensen wazzen bli-j 
Aad Mudde is der anders altied 
Now hadden wi-j um neudig en wasse der niet 
Ut was der maor één, en ut geet mien niks aan 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Tijdens un onweer op zondagmorgen 
lag un eerste tenor met zin vrouw zonder zorgen 
in bed un stevig pötje te vri-jen 
dat spölde zich af in de Gendringse contreien 
 
Inèns steet hun zoon in de deur en bekik zich den stunt 
en zegt, Pa ik wist niet, dat i-j zo bang  veur onweer bunt 
Waes maor niet bang, ik nuum niet ow naam 
maor wie de schoen past, die trekke hem aan 
 
Now bunk weer aan ut end van mien Latijn 
da-j naor mien geluusterd hebt, dat vind ik fijn 
Ut was hier en daor wat aangedikt 
met af en toe un speldenprik 
 
En as i-j ow naam niet hebt geheurd 
dan bu’j volgend jaor wel aan de beurt 
Jullie leveren nog steeds stof in aovervloed 
blief gezond , blief zingen, en hol,ow goed 
 
Volgende waek geet ut wieder........ 

 



 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 
 

 
 
2018 Afscheidsreceptie oud UMK-lid Aad Mudde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Muziek speelt een grote rol in het leven van Ton Smilde. Elke dag staat de radio wel aan en luistert 
hij voornamelijk naar de muziek uit de jaren 50 en 60.  Het leek hem leuk om een verhaaltje te 
maken van wie: was dat ook alweer, wat waren hun echte namen, welke hits hebben ze gemaakt, 
dit opgefleurd met oude foto’s. Veel namen klinken vast bekend in de oren: Dusty Springfield. 
Johnny Cash, Patsy Cline maar kent u Lesley Gore ook nog en wie was ook die zingende non?  

Door: Ton Smilde 

Anneke Grönloh 
Johanna Louise (Anneke) Grönloh, geboren in Tondano, Nederlands-
Indië op 7 juni 1942 overleden in Arleuf, Frankrijk op 14 september 
2018. 
Grönloh brengt haar eerste levensjaren in het door de Japanners bezette 
Nederlands-Indië door in een jappenkamp. Haar vader, een Nederlandse 
officier, is al voor haar geboorte geïnterneerd. Pas na de bevrijding 
wordt het gezin herenigd. Na de oorlog vertrekt het gezin Grönloh met 
het schip de Willem Ruys naar Nederland, waar het wordt opgevangen 
in het Noord-Brabantse Grave. Grönloh groeit op in Eindhoven. 
Op het Gemeentelijk Lyceum leert ze Peter Koelewijn kennen en treedt 
zij samen met hem en zijn 'Rockets' op tijdens feestjes. Daarnaast 
verzorgt ze in Nederland en België al optredens met onder meer het 
orkest van Jos de Mol en The Skyliners, waar ze voornamelijk 
Amerikaanse hits, jazz en rock-'n-roll zingt. Onder de naam Yokotjang 
treedt ze ook op als zangeres/danseres met oosterse liedjes. Yokotjang 
is Japans voor 'klein zusje'. Zo werd Grönloh in het jappenkamp 
genoemd. 
Op 19 december 1959 wint Grönloh het Cabaret der Onbekenden, een 
destijds bekende talentenjacht. De finale wordt op televisie uitgezonden 
en de hoofdprijs is een platencontract. Haar winnende lied Ma, he's making eyes at me wordt later 
een hit voor haar in het buitenland. Ze neemt een Nederlandse versie op onder de titel Ma, hij wil zo 
graag een zoen. De opname wordt een hit in Nederland. Op deze plaat wordt ze begeleid door Peter 
en zijn Rockets, met wie ze in de periode 1960/1962 optredens in het land verzorgt. 



 
 
Anneke Gronloh op Schiphol met bekers die ze gewonnen heeft op een songfestival 
 
Grönloh komt onder contract bij platenfirma Phonogram van Philips. Haar eerste single is een 
Maleistalig liedje met de titel Asmara. In Nederland doet het nummer weinig, maar in Singapore, 
Maleisië en Indonesië wordt het een hit. Een nummer 1-hit en gouden plaat in het verre oosten zijn 
het resultaat. Eind 1960 vertrekt ze op haar eerste concerttournee naar Singapore en Maleisië. Voor 
de Nederlandse markt worden tienerliedjes als Maar Charly stuurde me bloemen opgenomen, 
waarmee haar populariteit groeit. De song Trui, trui, slobbertrui is de eerste echte hit in eigen land in 
1961. 
De in 1961 opgenomen Indische liedjes Boeroeng kaka en Nina Bobo worden in 1962 hits in het verre 
oosten. Beide nummers staan maandenlang op nummer 1 in Singapore en Maleisië en leiden 
wederom tot gouden platen. Tijdens een tournee in januari 1962 treedt Grönloh op in stadions en 
grote concertzalen in onder andere Singapore, Ipoh, Malakka en Penang. Ze onderneemt deze 
tournee samen met The Blue Diamonds, die in die streken ook erg populair zijn door hun hit Ramona. 
Nina Bobo scoort ook in Japan en wordt Grönlohs grootste internationale hit. 
 

 
25 jaar op toneel, André Carrell en Johnnie Jordaan gehuldigd 



Ondertussen heeft ze ook een aantal platen opgenomen in het jazzgenre, haar favoriete muziekstijl, 
met onder andere de Dutch Swing College Band en de Rivertown Dixieland Band. 
In juli 1962 neemt ze samen met onder anderen Mieke 
Telkamp en Milly Scott deel aan het Songfestival van 
Knokke. Daar zingt ze voor het eerst haar nieuwe single 
Brandend Zand. Het nummer komt vanuit het niets in de 
maandelijkse hitlijst van Muziek Parade binnen op 
nummer 1 en blijft daar 2 maanden staan, totdat het van 
die plek verdreven wordt door haar nieuwe plaat 
Paradiso, die 4 maanden op nummer 1 staat. In de 
wekelijkse hitlijst van Platennieuws staat Brandend zand 
2 weken op de eerste plaats. Vanaf 24 november 1962 
staat Paradiso 16 weken aaneensluitend op nummer één, 
een record dat in de wekelijkse hitparade pas na 54 jaar 
in 2017 geëvenaard wordt. Voor zowel Brandend Zand als 
Paradiso krijgt ze eerst gouden en daarna platina platen. 
Wanneer Grönloh eind november opnieuw voor een 
tournee naar het verre oosten vertrekt, is ze uitgegroeid tot Nederlands eerste tienerster. Bij 
aankomst in Singapore ontvangt ze een gouden plaat voor Nina Bobo. Deze plaat is met een 
wereldwijde verkoop van bijna zeven miljoen exemplaren Anneke Grönlohs grootste internationale 
succes. Het is tevens haar "herkenningsmelodie" in de landen in het verre oosten. 
Het succes neemt nog toe. In 1963 zijn Soerabaja en Cimeroni opnieuw nummer 1-hits en goed voor 
gouden platen in Nederland. Ook Wladimir en Da doe ron ron resulteren in goud. Alleen al in 1963 
ontvangt Grönloh vijf gouden platen voor verschillende titels binnen tien maanden tijd. Het levert 
een record op in het Guinness Book of Records. 
Ook in Duitsland stijgt Grönlohs populariteit, mede dankzij het succes van de Duitse versie van 
Cimeroni, Wenn wir beide Hochzeit machen. Grönloh treedt veelvuldig op voor de Duitse televisie en 
is een terugkerende gast in de grote shows. In Indonesië, Maleisië, Singapore en Japan worden 
Bengawan Solo, Boeroeng Kaka, Buka Pintu en de Maleise versie van Paradiso grote hits. Speciaal 
voor het uitroepen van de nieuwe republiek Malaysia neemt Anneke Grönloh een Engelse versie op 
van Brandend Zand met de titel Oh Malaysia. Het lied wordt zo populair dat men zelfs overweegt er 
het nieuwe volkslied van te maken. Het levert weer een gouden plaat op. Vanuit Singapore is er de 
aanbieding voor de hoofdrol in en musical bioscoopfilm. Wegens tijdgebrek kan de zangeres hier niet 
op ingaan. In deze periode treedt ze namelijk zeven dagen per week gemiddeld drie en vaak zelfs vier 
of vijf keer per dag op in Nederland en België. Uiteindelijk grijpt de huisarts in en bedingt bij de 
platenmaatschappij één rustdag in de week. Aanleiding hiervoor was dat Grönloh een aantal keren 
na een optreden was flauwgevallen wegens oververmoeidheid en verplicht een slaapkuur van een 
week moest ondergaan om bij te kunnen komen. Naast de vele optredens waren er ook nog de 
radio- en tv-opnames, interviews, fotosessies en plaatopnames. De Grönloh-gekte bereikte in 1963 
een hoogtepunt. Bij haar optredens kwam vaak zo'n grote mensenmassa op de been dat geregeld 
politie-escortes werden ingezet om de zangeres veilig op een locatie en daar weer vandaan te 
krijgen. Tijdens een tournee voor de militairen, die ze samen met Willeke Alberti maakte, werden 
vaker de wielen onder haar auto uitgehaald door de strijdkrachten om haar langer ter plaatse te 
kunnen houden voor handtekeningen en foto's. 



 
Anneke met Donald Jones 
 
In 1964 zijn Rozen hebben doornen en Schemering nog behoorlijke hits. Maar met de komst van de 
Britse invasie verandert de muzikale smaak van de jeugd. Aangezien Anneke Grönloh ook een grote 
populariteit geniet bij de ouders en grootouders van de tieners blijft haar populariteit en 
plaatverkoop vooralsnog groot en gehandhaafd. Haar wordt gevraagd Nederland te 
vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Kopenhagen. De platenmaatschappij vindt het 
geen goed idee, omdat Grönloh internationaal een succesvolle carrière heeft en het niet winnen van 
het festival daaraan schade zou kunnen toebrengen. De zangeres vindt het echter een grote eer en 
besluit toch te gaan. In de voorronde zingt ze drie liedjes: Weer zingt de wind, Vliegende Hollander 
en Jij bent mijn leven. Dat laatste nummer wordt gekozen voor de internationale finale. Grönloh 
haalt er in Kopenhagen de tiende plaats mee. Ze ontvangt de persprijs van de internationale pers 
voor haar voordracht. Zowel Jij bent mijn leven als Weer zingt de wind halen in Nederland de 
hitparade. 
Samen met Rob de Nijs maakt Grönloh een tournee met Rudi Carrell in een grote theatershow die 
onder andere drie weken in Carré en drie weken in het Circustheater staat. Ook zijn er een aantal 
concerten met Cliff Richard in het Scheveningse Kurhaus en de veilinghallen in Blokker. Op 31 
augustus 1964 treedt ze in het huwelijk met Radio Veronica diskjockey Wim-Jaap van der Laan. Het 



huwelijk wordt onder massale publieke belangstelling gesloten in Amsterdam. Grönloh tekent een 
contract bij de KRO voor een serie succesvolle tv-shows die onder de titels U spreekt met Anneke en 
De Anneke Grönloh Show vier seizoenen te zien is. Hierin zingt de zangeres internationaal repertoire 
en ontvangt gasten zoals Marianne Faithfull en The Seekers. In Duitsland gooit ze hoge ogen met Das 
wird ein Wochenend, dat speciaal voor haar geschreven werd door Werner Scharfenberger, de 
componist van Brandend Zand. Het is de bedoeling dat Grönloh het zou zingen in een muziekfilm met 
Peter Kraus. Ook nu is dat niet mogelijk vanwege een overvolle agenda. Vivi Bach neemt de rol 
uiteindelijk voor haar rekening. 
Aan het eind van 1964 vertrekt Anneke 
Grönloh samen met The Blue Diamonds 
voor een concerttournee naar Indonesië. 
Zij zijn daarmee de eerste Nederlandse 
artiesten die na de onafhankelijkheids- 
verklaring daar weer welkom zijn. De 
première vindt plaats in Hotel Indonesia in 
Jakarta. President Soekarno organiseert 
een receptie voor haar en laat door zijn 
hofschilder een schilderij voor haar maken. 
In 1965 is Grönloh de leading lady in de 
Sleeswijk Revue, ook wel bekend als de 
Snip en Snap revue. Daarmee maakt ze de 
overstap van teenagerzangeres naar 
volwassen vedette. Dat is ook merkbaar in 
haar platenrepertoire dat volwassener en 
minder commercieel wordt. De tijd van de 
grote hits is in Nederland voor haar voorbij, 
maar in het buitenland volgen nog 
meerdere gouden platen, waaronder twee nummer 1-hits in het voormalige Joegoslavië met Servisch 
gezongen versies van Wladimir en Ximeroni in 1966. 
Daarnaast onderneemt ze veel buitenlandse tournees, onder andere naar Suriname, is er een 
uitnodiging voor het Gouden Roosfestival van Montreux, 1969, en neemt ze deel aan internationale 
songfestivals in Athene, 1968, en het Nederlandse nationale songfestival in 1969. In datzelfde jaar 
staat ze naast Ramses Shaffy in zijn theaterproductie Shaffy Verkeerd en maakt ze een korte 
theatertoernee met het komisch duo De Mounties. Naast haar eigen televisieshows voor de KRO, die 
lopen tot 1967, is ze samen met Rob de Nijs de vaste stergast in de tv-serie Studio Anno die de NCRV 
van 1968 tot en met 1970 maandelijks uitzendt. Inmiddels is Anneke Grönloh ook moeder van twee 
zonen. 



In de jaren 70 legt Grönloh zich 
voornamelijk toe op Nederlandse 
luisterliedjes en jazz. Er zijn 
jaarlijks tournees naar Indonesië 
en de West. Ze wint in 1972 het 
songfestival van Menorca met het 
lied Shala-lee, shala-loo en scoort 
in Duitsland een bescheiden hit 
met Hasta la vista mañana. In 
1977 neemt ze enkele nummers 
op met haar vriend en collega 
Ronnie Tober, waarvan Speel nog 
een liedje orgelman het meeste 
succes heeft. Samen met haar 
echtgenoot runt ze een aantal 
jaren in Eindhoven restaurant Het 
Koetshuis, maar dit blijkt 
uiteindelijk niet te combineren 
met haar podiumwerk. 
In 1986 keert Grönloh bij 
platenfirma Telstar terug naar het 
commerciële Nederlandse lied en 
scoort met Santo Domingo. In dezelfde periode doet ze in de Sterrenplaybackshow op verzoek van 
Henny Huisman een imitatie van Tina Turner die veel opzien baart en publiciteit veroorzaakt. Op 
maatschappelijk vlak zet ze zich in voor de acceptatie van homoseksuelen en de taboedoorbreking 
rondom de ziekte aids. 
In 1993 is ze de eregaste bij Mies 
Bouwman in de televisieshow In de 
hoofdrol. In 1994 viert ze haar 35-
jarig artiestenjubileum met 
concerten in de Amsterdamse 
Stadsschouwburg en het Indoor 
Stadion in Singapore. Ze brengt een 
album uit waarop alle teksten zijn 
geschreven door Jan Rot. 
In 1997 wordt Anneke Grönloh door 
koningin Beatrix benoemd tot 
officier in de Orde van Oranje-
Nassau. Ook ontvangt ze in 1997 vijf 
records van het Guinness Book of 
Records, onder andere voor de 
zangeres met de meeste nummer 1 
hits en voor de langste tijd 
onafgebroken in de hitparade (37 
maanden). 
In 2000 vestigt Grönloh zich in 
Frankrijk. In het nieuwe millennium 
zijn er meerdere jubileumgala's in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, nieuwe cd's en dvd's en 
opnieuw buitenlandse tournees. In 2002 zet Paul de Leeuw haar een aantal weken lang in zijn tv-
programma Herberg De Leeuw neer als een aan lager wal geraakte, seksverslaafde alcoholiste. 
Wanneer hij daarmee weigert te stoppen, schakelt Anneke Grönloh een advocaat in. De NCRV, die 
het programma uitzendt, grijpt uiteindelijk in en weigert het programma verder uit te zenden. Het 



resulteert in het vertrek van De Leeuw bij de omroep, die aan Grönloh een schadeloosstelling betaalt 
voor beschadiging van haar imago en goede naam. 
 

 
 
In 2004 overlijdt haar echtgenoot Wim-Jaap van der Laan. In 2006 volgt Anneke Grönloh Corry 
Brokken op als gastvedette bij de cabaretgroep Purper en is zij samen met Jos Brink de stergast in het 
programma Purper 100. De tournee wordt afgesloten in Theater Carré. 



In 2016 wordt Anneke Grönloh getroffen door 
een zware longembolie. Als gevolg hiervan wordt 
ze afhankelijk van een zuurstofapparaat. Ze blijft 
in eerste instantie gewoon optreden, maar begin 
juni 2017 besluit ze op de dag voor haar 75ste 
verjaardag een streep te zetten onder haar 
carrière.  
Het optreden valt haar te zwaar en ze heeft 
geregeld ademproblemen.  
Haar laatste grote openbare optreden geeft ze op 
'De nacht van Johnny Hoes' op 26 augustus 2017 
in Weert. 
In 2018 is zij te zien in de documentaire Klanken 
van Oorsprong, gewijd aan Indorock, waarin ook 
wordt ingezoomd op haar leven in Nederlands-
Indië en haar muziekcarrière. 
Op 14 september 2018 overlijdt ze op 76-jarige 
leeftijd aan een ziekte waar ze al geruime tijd aan 
leed. 
Met dank aan Wikipedia 
 
 
 
 
 
 

 
 
Door: Herman Nijhof 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u nieuws hebt, 
een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage zo snel mogelijk 
wordt geplaatst. Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  
 
 

 
 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben 
ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt u een stukje 
schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact met een bestuurslid 
opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


