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____________________________________________________________

PASEN
*********

Een dominee "droomde" eens de volgende "droom": Ik kreeg op zekere
dag een vreemd telegram: "Morgenavond om 7 uur wordt u voor het
Opperste Gerechtshof verwacht. Uw niet verschijnen is strafbaar." Ik
dacht eerst: "Dit loopt zo'n vaart niet." Ik ga naar het gemeentebestuur
om een bewijs van goed gedrag, naar de kerkraad om een attest, bij een
bestuurslid van de Synode om een getuigschrift over mijn werk en ik
neem mijn werkagenda van het laatste jaar mee, dan ben ik aardig ge-
dekt.
Een beetje nerveus door het ongewone, maar toch welgemoed, ging ik
naar het Opperste Gerechtshof. Toen ik daar arriveerde knipperde ik wat
mijn ogen vanwege het licht dat straalde vanuit de figuur of figuren die
achter de tafel gezeten waren op een soort troon, en begon onhandig
mijn diplomatentas uit te pakken om mijn attesten voor te leggen voor
het geval die nodig mochten zijn.
Maar ik begon mij onpasselijk te voelen toen ik zag dat al de attesten
slechts blanco vellen waren en evenzo was het gesteld met mijn agenda,
die onbeschreven was. Hier golden blijkbaar geen attesten of werkagen-
da's. Nauwelijks van de schrik bekomen zag ik een charmante figuur aan
de linkerzijde van de zaal staan met een hooggewelfd voorhoofd, rechte
neus en ietwat dunne lippen en met ogen die van
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grote schranderheid getuigden. Hij vroeg het woord en met een lichte
buiging in de richting van de Hoge Autoriteit achter de tafel begon hij
zijn rede. Ik dacht heus dat de engel Gabriël aan het woord was, want
zijn betoog zat zo knap theologisch in elkaar, dat hij op het eerste ge-
hoor een engel des lichts scheen. Hij sprak:

"Doorluchte Majesteit, het doet mij leed hier een mens binnen uw licht-
kring te zien die, gewapend met allerlei bewijsstukken van geloof en
leven, U door zijn aanwezigheid onteert. Dit is weer een van Uw zoge-
naamde kinderen en dan nog wel iemand die zich als heraut van U aan-
dient, die een zwarte vlek op het lichtkleed van Uw heiligheid, een onuit-
sprekelijke smart voor Uw vaderhart betekent. Ik zou zijn leven, zoals
zich dit aan de mensen voordoet, kunnen uiteenrafelen om U ervan te
overtuigen achter hoeveel vrome camouflage zich een erbarmelijk klein
leven verbergt, dat behept blijkt te zijn met allerlei ondeugden, want
niets menselijk is verdachte vreemd.

Maar ik wil het op een hoger niveau zoeken, op het terrein van geest,
waarheid en liefde, hetgeen zo geheel beantwoordt aan de innerlijke
gezindheid van Uw doorluchte majesteit. Dan moge ik Uwe Hoogheid
wijzen op het verdriet dat Uw "kinderen" U aandoen. U zijt de enige
echte Vader, die een weergaloze liefde in Uw hart draagt voor Uw kinde-
ren, maar zij zijn uit Uw hand gesprongen en hebben zich aan een dwaas
avontuur overgegeven. Zij hebben Uw wereld tot een slagveld gemaakt
en het leed over miljoenen mensen uitgestort, zodat U niet alleen Uw
kinderen kwijt bent maar ook Uw wereld. Het is aan hen te wijten dat
nog steeds de dood zijn opmars door het leven houdt. Dit alles wordt
nog verscherpt omdat het Uwe Majesteit heeft behaagd een staatsgreep
uit te voeren door Uw doorluchte Zoon naar de wereld te zenden, in wie
Gij Uw handen uitgebreid hebt naar een voortvluchtige mensheid.

In plaats van deze handen te grijpen, hebben zij zijn handen gespalkt
aan een kruis alsof Hij een dode vleermuis was. U hebt een tweede Inva-
sie der liefde ondernomen toen U door de Heilige Geest de aarde op-
nieuw in bezit wilde nemen, maar ook dit schijnt op een fiasco te eindi-
gen, want de
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mensen aanvaarden Uw liefde niet en geven haar nog minder door om
de aarde weer tot een leefbaar terrein te maken. Ik meen nog altijd te
zeggen dat U een Vader zijt zonder kinderen, een Bruidegom zonder
bruid, een Schepper met een verwoeste schepping. Verdachte heeft
hieraan meegewerkt. Als U een gesprek met hem wenste heeft hij vaak
de telefoon niet opgenomen. In plaats van Uw liefde te aanvaarden heeft
hij vaak "neen" gezegd en in stede van op Uwe Majesteit te vertrouwen,
heeft hij het oor geleend aan de stoorzenders van Uw vijanden. Ook
heeft hij Uw liefde niet doorgegeven aan vijanden en vrienden."
"Met een beroep op Uw eigen woorden: 'Wee degene die het kwade
goed noemt en het goede kwaad,' vraag ik een rechtvaardig vonnis en
met verlof van Uwe Majesteit eis ik wegens majesteitsschennis en ver-
grijp aan Uw goddelijke liefde een boete in dit leven van een miljoen
gulden, onmiddellijk te betalen, subsidiair levenslange hechtenis in de
duistere kelders van het vreugdeloze leven, waar hij zichzelf tot een last
zal zijn. Uwe Hoogheid zij  dank dat U mij het woord hebt gegeven."
Ik had geen alibi. Ik stamelde: "Heer, ga maar van mij weg." Ik schrok
echter van mijn woorden, want ik bedoelde: "Heer, blijf bij mij, U verlo-
ren, alles verloren."
God sprak vonnis; Hij zei:  "Vorst Satan, tegen uw betoog kan ik niets
inbrengen; de door u geconstateerde feiten zijn juist. Ik veroordeel hem,
mijn kind,  dan ook conform uw eis."
Toen gebeurde er iets wat ik niet onder woorden kan brengen. Een Stem
klonk met diepe bewogenheid en degene die sprak zocht mij met zijn
blik. En deze stem zei: "Wij hebben hem die veroordeeld is zó mateloos
lief dat wij ons solidair verklaren met hem. Het vonnis wordt aan Mij
voltrokken, hij is vrij en er ligt op zijn leven een goddelijk servituut. Zijn
zonden zijn verdronken, opgelost in de oceaan van eeuwige liefde, zodat
zij voor Ons niet meer bestaan en nooit bestaan hebben. Voorts is het bij
goddelijke ordonnantie verboden aan ieder mens op zijn verleden terug
te komen of erop te zinspelen."
Toen ik uit deze"droom" ontwaakte voelde ik mij een ander mens, alsof ik
die morgen pas geboren was, en toen ik naar buiten ging scheen de zon
anders dan gisteren. Ik was geoordeeld, veroordeeld en toch vrijgespro-
ken!

Dat is PASEN !!!
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VAN DE BESTUURSTAFEL

***************************
Verslag van de bestuursvergadering van 12 februari 1968.

Op deze bestuursvergadering, die gehouden wordt ten huize van de

secretaris, zijn aanwezig de bestuursleden: Van den Berg, Kamper, Korf,
Gerssen en De Boer. Na de gebruikelijke opening gaan we over tot het

eerste punt van de agenda: naam van onze vereniging; verschillende
suggesties zijn al binnengekomen zoals "Almerezangers" en "Nos Amme-

sitia". Voor we tot een definitieve naam komen zullen we eerst meerdere
voorstellen afwachten.

Contributie:

Uit de contributie zal moeten worden betaald: dirigent, zaalhuur, muziek,
kosten van het secretariaat en dergelijke. Een voorstel komt ter tafel om

met verschillende leden een kas te vormen om de eerste kosten op te
vangen. Ook voor een studie instrument is geld nodig. Hierop wordt be-

sloten aan de leden voor te stellen gezamenlijk een kas te vormen. Een
vaste in-lage-norm wordt niet vastgesteld: de gulden van de arbeider zal

even welkom zijn als het tientje van de Noordzeevisser of Zeevisgroothan-
delaar. De contributie wordt vastgesteld op minimaal één gulden per

week. Wie meer wil geven: dat hij niet schrome.

Dirigent:
De heer Bode zal nog een schriftelijke bevestiging ontvangen van zijn

benoeming als dirigent van ons koor.

Muziekmeester:
In deze functie zal benoemd worden de heer Trapman. Wel wordt gesteld

dat dit geen bestuursfunctie is.

Repetitielokaliteit:
Wij zijn dankbaar dat we gratis gebruik mogen maken van de grote zaal

van het Hervormd Centrum, maar dit is geen gelegenheid bij uitstek. Als er
steeds meer leden bij komen, dan wordt deze zaal te klein. Besloten wordt

een schrijven te richten aan het bestuur van het gebouw "IRENE", dat, in
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dien er een mogelijkheid komt, op zondagmiddag de zaal te mogen hu-
ren.

Oproep nieuwe leden:
Besloten wordt een advertentie in het "Urkerland" te plaatsen, dat nieuwe
leden zich tijdens de repetities kunnen aanmelden.

Taakverdeling:
Het voorlopige bestuur wordt als volgt samengesteld: voorzitter: L. van
den Berg, secretaris: L. Kamper, 1  penningmeester: H. Korf, 2  penning-e e

meester: L. de Boer, Algemeen adjunct: Joh. Gerssen (Tuindorp).

Statuten en reglement:
Aan de heer Van der Sloot zal worden gevraagd of hij bereid is een
concept-reglement op te stellen, hetzij alleen of met behulp van één of
meer leden. Voorts zou het bestuur graag zien dat er een artikel in het
reglement werd opgenomen, dat ieder lid, die een werkwijze aan de dag
legt, die ten ene male in strijd is met de geest van deze vereniging, op
straffe daarvan geroyeerd kan worden.

Ledenlijst:
Er zal een ledenlijst worden aangelegd waarop ieder lid verplicht is te
tekenen.

Bestuursvergaderingen:
Er wordt besloten dat bij iedere bestuursvergadering twee leden aanwezig
moeten zijn, die dan als contactpersonen tussen bestuur en leden zullen
fungeren.

Rondvraag:
Deze brengt minder belangrijke feiten aan de orde, zoals attentie zieke
leden e.d. Verder niets meer aan de orde zijnde gaat Korf ons voor in dank-
gebed en sluit de voorzitter de vergadering.

-o-o-o-
Vrienden,  een verslag in deze geest zult u van iedere bestuursvergadering
in de "Belboei" aantreffen. Het bestuur
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acht dit zeer belangrijk voor de openheid in onze vereniging. Mochten er
onverhoopt toch nog vragen overblijven, loop dan even bij één van uw
bestuursleden binnen; zij zullen u graag nader inlichten.
Heeft u bepaalde suggesties of opmerkingen: we zullen ze graag verne-
men en er rekening mee houden of ze uitvoeren. Laten we met elkaar
proberen er een gezonde open vereniging van te maken en ons voor de
volle 100% geven. Niet onnodig repetities verzuimen; er zijn altijd dingen
die belangrijker zijn; daar kunt u zelf het beste over oordelen. Mocht u
evenwel verhinderd zijn de repetities bij  te wonen, geef dit dan even
door aan een bestuurslid of lid bij u in de buurt, die wel naar de repetitie
gaat. Mogen wij op uw aller medewerking rekenen?
Voor de eerstvolgende bestuursvergadering zijn de volgende leden
aangewezen: J. Ekkelenkamp, Wijk 1-30 en M. Korf, Molenstraat 16. Deze
vrienden krijgen nog nader bericht waar en wanneer deze bestuursver-
gadering plaatsvindt.
Tenslotte nog dit: Gaat u verhuizen? Stuur dan het secretariaat ook even
een adreswijziging. Mocht er bij u of in uw gezin één of andere blijde ge-
beurtenis plaatshebben, geef dit even door, zodat wij er melding van
kunnen maken. Het adres van het secretariaat is:
Pyramideweg 31.

Luut Kamper. 
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 EVEN  LACHEN 

Iemand had reeds verschillende ambachten gehad. Tenslotte was hij via
timmerman huisschilder geworden. Op zekere dag stond hij op een
ladder de raamkozijnen van een huis te schilderen. Na enige tijd kwam er
iemand langs, die zei: "Zo Vondel!", waarop onze huisschilder antwoord-
de: "Maar Vondel was toch geen schilder?!"op een toon van: weet je dat
dan niet eens? "0", antwoordde onze voorbijganger rustig "wilt u dan
beweren dat u dat wel bent?"

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Agent: U reed negentig kilometer per uur!

Dame: Dat zal dan wat worden als ik een rijbewijs heb!!
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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ODE AAN DE REDAKSIE

**************************

Naar aanleiding van het ontstaan van dit blad, en na het lezen van het

eerste (modern geskreven) nummer, kreeg ik een ingeving die hier volgt:

Skuinskrift.

't Werd in de sko . . m . . . tijd geboren

Urker sko . . m . . . . . . kreeg een idee

Nam aankomend skom . . . . . . toen bij d'oren

En sko . . . .  saam'  B . . b . . . in zee.

Wie,  o wie, vult de ontbrekende letters in?

Oplossing Inleveren voor zondag 21 april 1968 bij de red.

Hoofdprijs:  Solo op volgende repetietsie! A. M.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

           V o o r    ' n   b o e k :   
 

             B O E K H A N D E L

     G e r r i t   v a n   S ij t j e
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPREUK VAN DE MAAND

***************************

Reputatie is wat de mensen van ons denken; karakter wat God en de

engelen van ons weten.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Greppien

Dirigent: Wie snurkt er hier toch zo?

Reactie uit het koor: Verschrikkelijk, we kunnen geen oog dicht doen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dichter: Wat denkt u van mijn laatste gedicht?

Uitgever: Blij te horen dat het uw laatste is.

' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * ' * '
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DE GROTEN IN DE MUZIEKGESCHIEDENIS
********************************************

J.S. Bach, 1685 - 1750.

De familie Bach is in de muziekgeschiedenis een uniek voorbeeld van er-
felijke begaafdheid.  De stamboom Bach levert n.1. in vijf generaties meer
dan vijftig musici op. Zij  stammen oorspronkelijk uit Thüringen.  J.S. Bach
is de belangrijkste representant van het geslacht Bach, en één der groot-
ste componisten aller tijden.
De jonge Bach was al vroeg koorknaap waaruit voortvloeide, dat ook het
klavierspel al vroeg zijn begaafdheid tot uitdrukking bracht. Naast de
schoolopleiding kreeg hij ook compositie lessen. In 1700 vertrok hij naar
Lunenburg, waar hij  trouwde in 1707. In 1708 aanvaarde hij de benoe-
ming van organist en kamermusicus te Weimar, waar hij niet alleen com-
poneerde, maar ook orgel speelde en in de hofkapel ook de altviool
bespeelde. Bachs faam als organist breidde zich snel uit.  Het was in 1717
dat de "beroemd" geworden wedstrijd tussen Bach en de bekende Fran-
se klavecinist Marchand plaats had aan het hof te Dresden. Wie de over-
winnaar werd is niet met zekerheid te zeggen, maar typerend is, dat
Marchand, na Bach gehoord te hebben, ijlings het hazenpad koos en de
stad verliet.

In 1717 werd Bach hofkapelmeester in Anhalt-Kötchen. Hier wachtte
hem een totaal andere taak; hij moest hier namelijk wereldlijke muziek
voor allerlei festiviteiten componeren. In Kötchen ontstonden in die tijd
onder andere "Das wohltemperierte Klavier 1", de twee vioolconcerten,
het dubbel viool concert en de 6 "Brandenburgse concerten". In 1723
aanvaarde Bach de betrekking die hij 27 jaar vervulde, namelijk Thomas
cantor te Leipzig, en nam daar de draad weer op tot het componeren van
Kerkmuziek. Dit resulteerde In het ontstaan van de "Mattheüs Passion",
"Die Hohe Messe" en het "Weinachts Oratorium", het merendeel van 300
kantates, en zijn "Zwanenzang", de onvoltooid gebleven "Kunst der
Fuge". In deze jaren werd Bach veel bezonkener en wijdde zich in toene-
mende vereenzaming aan zijn indrukwekkend euvre. Bij het schrijven en
graveren bij slecht licht werden zijn ogen teveel op de proef gesteld, een
operatie, die hier
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op volgde, mislukte en in 1749 werd hij geheel blind. Tot het laatste toe
echter dicteerde hij zijn muziek. Zo ontstond op zijn sterfbed de ontroe-
rende orgelkoraal "Vor deinem Thron tret ich hiemit".
Zo werkte Bach onopvallend en in grote eenvoud aan de totstandko-
ming van een universeel oeuvre, een werk waarin hij  een muzikaal verle-
den van eeuwen samenvatte. En generatie na generatie, aangepast aan
de tijdgeest, putte uit deze unieke nalatenschap van een groot kunste-
naar. Joh.  Schrijver. 
(Eerstvolgende keer: "Händel") Joh.  Schrijver. 
____________________________________________________________

WIJ FELICITEREN:
********************

17 maart : J. Lievaart 22 april : Bert Visser
 1 april : Lub  de Vries 22 april : Johan  v.d.  Sloot
10 april : KIaas Visser 22 april : Joh. Gerssen (5-18)
16 april : Jacob Hakvoort 23 april : KIaas Brouwer
____________________________________________________________

NIEUWE LEDEN:
*******************

Graddus Brouwer, Lub de Vries, J. Weerstand, Lub Gerssen, J.  de Vries, C.
Weerstand, KIaas Brouwer, Gerrit Ekkelenkamp, H. Oost.
Hartelijk welkom in ons midden; we hopen, dat u steeds met plezier de
repetities zult bezoeken en u een waardig lid van onze vereniging zult
tonen.      -:-:-:-:-:-:-:-:-

Willen de leden er rekening mee houden dat we zaterdag 30 maart me-
dewerking verlenen aan de uitvoering van de Chr. Muziekvereniging "Va-
lerius". Dit wordt ons eerste optreden naar buiten. De dirigent zou zeg-
gen: "Voor de volle 150 % !"

************************************************************************
In een grote gemeenschap denkt men te veel aan zichzelf, in een kleine
bemoeit men zich te veel met anderen.
************************************************************************
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     HET ORGEL,
     **************

      het koninklijke instrument II

Steeds werd op de oude grondslag
verder geëxperimenteerd; men ont-
dekte dat meerdere pijpen van de-
zelfde grootte en klankkleur het ge-
luid bijna niet versterkt maar in el-
kaar versmolten. Dus een groot orgel
met enkel 8-voetsregister had geen
zin, daarom bracht men verschillen
de 2-,  4- en 16-voetsregisters aan.
Het toetsenbord, was in ± 1100 iets
unieks; slecht 2 octaven bevonden
zich hierop, die niet de huidige vorm
hadden, maar meer op knoppen le-
ken: deze waren zo moeilijk te be-
werken, dat ze met de vuist of elle-
boog naar beneden werden gesla-

gen! U begrijpt wel dat het toen onmogelijk was vloeiend spel op dit
instrument te spelen. Het kostte veel tijd eer de tonen spraken: in de kerk
kon het enkel gebruikt worden om vóór en na de dienst de gelovigen op
te wekken,  evenals de kerkklokken dit deden. Men prakkiseerde er dan
ook over, om de orgels wegens hun onvolmaaktheid voorgoed uit de
kerk te bannen. Pas na 1400 wist het zich een ereplaats tussen, de overi-
ge begeleidingsinstrumenten te verschaffen en de absolute hegemonie
te veroveren. Hiertoe moest het beschikken over een gemakkelijk en vlug
te bespelen klavier, over registers, die zoveel pijpen konden laten spelen
als de speler wilde. Een bevredigende oplossing zou pas in de komende
eeuwen gevonden worden.

(wordt vervolgd)
 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Zij  die nimmer van mening veranderen, houden meer van zichzelf dan
van de waarheid.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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WIST U . . . 
**************

. . . dat Bach in Leipzig de Mattheüs-Passion geschreven heeft?

. . . dat dit één van de langste muziekwerken ter wereld is geworden en 3½ uur
duurt?

. . . dat hierin gedeelten voorkomen waarin de koren negenstemmig moeten
zingen?

. . . dat de eerste uitvoering van dit meesterstuk in 1829 onder Felix Mendels-
sohn-Bartholdy plaatsvond?

. . . dat dit 79 jaar na Bach's dood geschiedde?

. . . dat toen pas de belangstelling voor zijn muziek opleefde?

. . . dat nu de faam van Bach, als musicus, nog steeds met ere genoemd wordt?

. . . dat de gemiddelde leeftijd van de 1  tenoren 33 jaar,e

van de 2  tenoren 29 jaar,e

     van de 1  bassen 29 jaare

en van de 2  bassen 30 jaar is?e

. . . dat hiermede de eerste tenoren de oudste in jaren zijn?

. . . dat deze partij best wat verjonging zou kunnen gebruiken?

. . . dat de redactie nu een definitieve "kop" ontworpen heeft voor onze "Bel-
boei"?

. . . dat deze "kop" ook weer op een elektronisch stencil werd gezet door de
heer De Boer, conciërge van de Chr. Kweekschool te Sneek?

. . . dat de heer De Boer beschikt over het nieuwste en beste stencil-kopieerap-
paraat van Gestetner?

. . . dat de kwaliteit van deze "kop" dan nu ook aanzienlijk beter is dan die van
onze eerste "kop"?

. . . dat onze advertentie-actie zeer vlot verliep en de winkeliers ons zeer ten
gunste waren?

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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NEGRO SPIRITUALS
***********************

Van onze correspondent uit Birmingham (Alabama)

Wie wat van Negro Spirituals wil weten zal eerst de historische gebeur-
tenissen moeten nagaan en een inzicht krijgen over het tijdperk, waar-
in deze negerliederen geboren zijn. Het is al een geschiedenis op zich-
zelf om te weten hoe de negers zo rond de 17e en de 18e eeuw vanuit
de oerwouden van Afrika werden verdreven en naar de kust werden
getransporteerd, waar deze mensen als slaven werden verhandeld en
verscheept naar Zuid- en Noord-Amerika, waar zij als goedkope werk-
krachten werden gebruikt op de katoen tabaksplantages van de rijke
grondbezitters. Vele negers zijn toen tijdens deze overtocht al bezwe-
ken van de kwellende angst en ellende, die zij meemaakten. Ontzet-
tend is het dan te weten, dat wij, als beschaafde mensen van de wes-
ters wereld, in vroeger jaren een transitohandel openden om de slaven
te vervoeren.

Als deze mensen op de plantages terecht gekomen waren, begon voor
hen de ellende opnieuw: zij moesten hard werken van de vroege mor-
gen tot de late avond. We kunnen ons, niet indenken hoe groot het
leed van de negerslaven is geweest: men bedenke dat een verkochte
slaaf, om ontvluchting te voorkomen, eerst werd gebrandmerkt, hetzij
op de huid van de borst, hetzij op de huid van het gelaat; vaak werden
zij op hun rug met knallende zweepslagen tot bloedens toe afgeran-
seld als er niet hard genoeg werd gewerkt. Er zijn dientengevolge dan
ook vele negers door uitputting gestorven!

In deze ellendige toestanden hebben deze mensen hun leed en ver-
driet in een schat van talrijke en soms naamloze liederen uitgezongen.
Al deze volksliederen vormden een symbool van eenheid; We onder-
scheiden verschillende soorten liederen, b.v. "Blues" en "Songs":
"Worksongs", liederen die getuigden van een hunkerend verlangen
naar vrijheid en gerechtigheid. De "Gospelsongs" en "Spirituals" waren
meer geestelijke liederen; zij zongen die op een gesyncopeerde 'wijze'
en 'ritme' onder hun noeste arbeid, of 's nachts bij hun massale open-
luchtmeetings (denk maar aan de "Camp Ground Singers") in de vorm
van voorzangers en koorzangers. Al deze liederen getuigen van een
eenvoudig emotioneel
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geloof: door het zingen van de spirituals ontvangt de neger nieuwe
kracht en in het zingen leeft de neger zich uit en schept nieuwe moed
wanneer hij de "kerngebeurtenissen" uit het oude en nieuwe testament
weer bezingt. In hun leven zagen de negers veel overeenkomst met het
volk Israël, immers ook het volk Israël werd bij  tijden onderdrukt, be-
proefd en weggevoerd, in ballingschap.

Ik noem u nu enige negerliederen om u de eenvoud van hun geloof te
laten zien:  "Go down Moses"; hierin bezingt de neger de God, die Mozes
deed zegevieren in Egypte;  "Didn't my Lord deliver Daniël": hier bezingt
de neger diezelfde God, die nu Daniël behoedde in de leeuwenkuil; en
dan niet te vergeten het "Give me that oldtime religion": hierin vraagt de
neger om het "goede oude" geloof: het was goed voor de kinderen Israël
en daarom ook goed genoeg voor hem. Het is niet de bedoeling hier een
beschrijving te geven van alle negerliederen, doch de hoofdzaak was, u
een omschrijving te geven hoe deze negerliederen zijn ontstaan. Ik ein-
dig nu met een eenvoudig gedicht van Zach. Gilbert.

 Schietgebed van ouwe Jac. 

Als ik in Uw glorie kom, Heer Jezus, geeft het niet
Of U mij een kruk geeft of een gouden stoel,

Of U me een broek geeft of een lang gewaad,
Heer God, als U m'n ziel maar redden wilt!

Maar Heer Jehova, voor 't geval
Ja, voor 't geval dat ze ook daar ...

Heer God Almachtig - om secuur te zijn
Geef mij dan zacht sluik haar,

En een mager wit gezicht.

Ik ben best tevreden met m'n zwarte negersnuit,
Heel best tevreden met mijn krullenkop
Maar als ik naar de Hemel ga, Heer Jezus,

Om heel secuur te zijn,
Geef mij  dan zacht sluik haar,

En een mager wit gezicht.
 zie ommezijde
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Twee keer de hel is wel wat veel,
Dat zou je zelfs geen hond aan kunnen doen!

Dus, als ik in Uw glorie kom, Heer Jezus, Enkel om secuur te zijn
Geef mij dan zacht sluik haar, En een mager wit gezicht.

Jean de la Mariappe.  
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VAN ONZE DIRIGENT
************************

a. Naar aanleiding van de vraag om vertaling der teksten, is het wen-
selijk dat u deze uit de "Belboei" knipt en op het betreffende stuk
plakt! (Foei  . . .  knippen in de "Belboei"?)

b. Er worden weer twee nummers aan ons repertoire toegevoegd
namelijk "Popule Meus" en het "Ecce Chamade".  Zie voor de ver-
taling elders in dit blad.

c. We willen proberen binnen niet al te lange tijd een programma
voor een kerkconcert klaar te hebben: dit hoeft niet te betekenen
dat we dan al een kerkconcert geven, maar we moeten er wel
klaar voor zijn.

Wat dacht u van een volgend programma:

1. Het "Onze Vader"
Com nu met sang

2. Koralen: Vreugd, vrijheid
Groot is Uw trouw

3. Vocaal of Instrumentaal intermezzo
Popule Meus

4. Koor: Laudate Dominum No. 1 en 2
Ecce Quomodo

5. Vocaal of Instrumentaal intermezzo
a. Morning Prayer

6. Negersongs b. Rock a My Soul
c. Swing Low
d. When The Saints Go Marchin In

7. Vocaal en/of Instrumentaal intermezzo
8. Slotwerk bijvoorbeeld "Landerkennung" E. Grieg

d. Verder hoop ik te kunnen werken aan één en ander in dezelfde sfeer,
die nu aanwezig is.

F. Bode. 
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Laudate Dominum
**********************

Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, Laudate Domi-
num omnes populi!

Vertaling:
Looft de Heer alle natiën en volken! (gentes = stammen; populi = volken)
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Ecce,  quomodo moritur!
****************************

Ecce, quómodo móritur jústus,     |    et némo pércipit córde!
Zie, hoe de rechtvaardige sterft,   |    en niemand neemt het ter harte!

Víri jústi tollúntur |   et némo consíderat!
De rechtvaardigen worden weggenomen |   en niemand slaat er acht op.

A fácie iniquitátis sublátus est jústus,   Voor het aangezicht der ongerech-
tigheid wordt de rechtvaardige weggenomen

et érit in páce memória éjus |   In pace factus est
en in vrede zal zijn gedachtenis zijn |   In vrede is zijn

lócus éjus, |   et in Síon habitátio éjus.
rustplaats bereid, |   en in Sion is zijn woning.
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Popule Meus
*****************

(Mijn volk)

Popule meus, quid fecitibi, |   aut in quo contri stavi te?
Mijn volk, wat heb Ik u gedaan? |   of waarin heb Ik u bedroefd?

Responde mihi!   | Grieks: Hagios o Theos! |   Latijn:   Sanctus Deus
Antwoord mij!      |       Heilige God! |   Heilige God!

Grieks: Hagios ischyros! |   Latijn: Sanctus fortis.
 Heilige,  Sterke! |   Heilige, Sterke.

zie ommezijde  
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Grieks: Hagios athánatos eleisonymas.
Heilige, Onsterfelijke, ontferm U over ons.

Latijn: Sanctus et immortalis miserere nobis.
Heilige en Onsterfelijke, erbarm U over ons.

Ds. B. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

D e   B o e r
U W     S C H O E N M A K E R !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WIJ LAZEN VOOR U
**********************

in het Contactblad van het Hervormd Mannenkoor Wije:
 "Tussen de noten door":

Wij hopen, dat de heer Bode niet terugschrikt van de gemiddelde leeftijd
van zijn "Damrakkertjes"; de gemiddelde leeftijd is namelijk 51 jaar !!!

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Vaak staan we verbaasd te luisteren naar al die namen van de leden van
ons Koninklijk Huis bij huwelijken en dergelijke, maar elke maandag staat
er ook zo'n voornaam persoon voor ons. Voornaam zeg ik, want, als u
weet welke voornamen onze dirigent heeft, dan zult u verbaasd staan te
kijken. Zijn vader gaf namelijk aan de altijd ijverig schrijvende ambtenaar
van de burgerlijke stand te Urk de volgende namen op: Franz, Friederich,
Wilhelm, Johannes, Benjamin Bode: we noemen hem Frits ..... Wist u
overigens dat de overgrootvader van de heer Bode professor was aan de
universiteit te Göttingen (Duitsland)?
____________________________________________________________

De "Belboei": Uitgave van het Mannenkoor "Urk"
Dirigent: Frits Bode
Verschijnt 1 keer per maand
Inlevering kopie: uiterlijk zondag 14 april
Abonnement: voor leden, adverteerders en abonnees
Oplage: 120 stuks
____________________________________________________________
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