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der dan waarop de musicus had gerekend. Op zijn verzoek om opheldering kreeg hij ten antwoord dat overeenkomstig het gebruik aan hem
tweederde was toegezonden. Eenderde deel was gereserveerd voor de
dichter van de tekst der liederen: de heer David! Dit verhaaltje is geen
grap, doch een historische gebeurtenis!
____________________________________________________________

1e jaargang nummer 3
zondag 20 april 1968
____________________________________________________________
BIJBELVERTALINGEN
************************
Enige heren waren met elkaar aan het praten over verschillende Bijbelvertalingen. De één hield zich bij de oude Statenvertaling, een ander
prefereerde de Nieuwe Vertaling. Andere vertalingen werden ook genoemd en het gesprek nam nogal een heftig karakter aan omdat de een
de ander wilde overtuigen, tot een der heren de gemoederen kalmeerde
door te zeggen, dat hij zich maar het liefst bij de vertaling van zijn moeder hield.
De vertaling van zijn moeder? Wat was dat? Wat bedoelde hij? "Zij vertaalde de Bijbel door haar godvruchtige wandel", antwoordde de dankbare zoon. "En dit is voor mij de meest overtuigende vertaling die ik ooit
zag"!
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:Een wel wat late betaling !
******************************
Ook in Denemarken schijnt het met de Bijbelkennis van vele mensen
slecht gesteld te zijn. Nog niet zolang geleden werd een musicus daar
aangezocht door een firma die grammofoonplaten maakt, om enkele
psalmen te toonzetten. De man voldeed aan die wens, doch hoe groot
was zijn verwondering toen hij zijn honorarium thuiskreeg. Dit was min-

VAN DE BESTUURSTAFEL
****************************
Verslag bestuursvergadering 2 maart 1968. Aanwezig waren de heren:
Van den Berg, Kamper, Korf en De Boer. Als leden aanwezig: Harm H.
Snoek en Wouter Kramer.
Voorzitter Van den Berg opent de vergadering en gaat voor in gebed. De
secretaris leest de oprichtingsnotulen en de notulen van de bestuursvergadering van 12 februari 1968 voor; deze worden, behoudens enkele
(één) opmerkingen, goedgekeurd en getekend.
Ingekomen stukken:
1. Schrijven Joh. Schrijver, waarin hij de benoeming als assistent-dirigent aanvaart.
2. Schrijven college kerkvoogden van de Hervormde Gemeente: afwijzing aanvraag kerkgebouw om te repeteren.
3. Contactblad Hervormd Mannenkoor Wijhe. Voor kennisgeving.
4. Schrijven heer Bode met salaris-tabellen: dit ter oriëntatie voor vaststelling salaris.
5. Uitnodiging voor twee bestuursleden tot bijwoning jaarvergadering
Christelijk Dameskoor "Laus Deo"; daar een ieder verhinderd was
heeft voornoemd dameskoor een schrijven ontvangen.
6. Schrijven Christelijke Muziekvereniging "Valerius", om medewerking
te verlenen aan hun uitvoering eind maart. Na eerst de dirigent hierover gehoord hebbende, die dit zeker uitvoerbaar achtte, wordt
besloten aan de vereniging voor te stellen aan deze uitnodiging
gehoor te geven.
Kasvorming:
Van de beide penningmeesters horen we, dat de aktie goed verloopt.
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Belboei
Het eerste nummer komt ter tafel en allen spreken er hun voldoening
over uit: alle lof voor de initiatief nemers. De redactie krijgt vrij mandaat;
wel wordt gesteld, dat de stukken, die de redactie 'twijfelachtig' vindt,
eerst de bestuurstafel moeten passeren. Verder mag de naam "Hallelujah" alleen in dit blad voorkomen als het in opbouwende zin is.
Verandering repetitie tijdstip
De vereniging zal gepolst worden of het niet mogelijk is om 's zondagsavonds te repeteren.
Bestuursverkiezing
De voorbereidende werkzaamheden zijn achter de rug, zodat het voorlopige bestuur zijn taak heeft vervuld. Moet er nu een nieuw bestuur komen of wil de vereniging dit bestuur handhaven?
Dit wordt voor de voorzitter een probleem: hij heeft destijds al gesteld,
dat hij onmogelijk tijd kon vrijmaken. Van alle kanten wordt de voorzitter
betuigd, dat we het hem zo makkelijk mogelijk zullen maken, waarna hij
toezegt, er nog eens over te zullen denken.
Rondvraag
De voorzitter vraagt, of er al iets gepubliceerd is van de persconferentie
in het "Friesch Dagblad". Dit blijkt niet het geval; besloten wordt een
schrijven te richten aan de redactie van desbetreffend dagblad met de
vraag naar het hoe en het waarom.
Verder wordt besloten het secretariaat telefonisch te laten aansluiten.
Verder niets meer aan de orde zijnde, gaat Gerssen ons voor in dankgebed en sluit de voorzitter de vergadering.
************************************************************************
LEVENSWIJSHEID
*********************
Maarten Luther heeft eens gezegd: "We zouden ons levensboek moeten
lezen, zoals de Joden lezen: namelijk van achteren naar voren; eerst dan
zullen we begrijpen wat er in staat!"
************************************************************************
20 April 1968
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DE RASSENSTRIJD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
****************************************************************
Van onze correspondent uit Birmingham (Alabama)
Wie de ontzettende gebeurtenissen van de laatste weken in de Verenigde Staten heeft gadegeslagen en alles op de voet gevolgd heeft via radio
of televisie of via de dagbladen op de hoogte werd gehouden, zal zeer
zeker beseft hebben hoe fel de rassenstrijd daar de laatste jaren is geweest. Het rassenvraagstuk is echter een zeer moeilijk onderwerp; toch
wil ik er iets van vertellen. Gezien het gevaar eenzijdig te worden, zal ik
mij beperken tot enkele feiten. In september 1963 werden 4 kinderen en
23 personen min of meer ernstig gewond, toen een bom ontplofte in
een Neger Baptistenkerk in Birmingham; de daders verdwenen tussen de
massa in een grijze auto. Dr. Martin Luther King, afkomstig uit Atlanta in
de staat Georgia, leider van de beweging tegen rassenscheiding, wendde zich in een telegram tot de Gouverneur van Alabama: "Gouverneur
Wallage had zijn handen met bloed bevlekt vanwege de 4 doden en 23
gewonden in de Negerkerk."
In mei 1955 overkwam Roza Parks, een negervrouw uit de provinciestad
Montgomeri, het volgde: Zij stapte in een autobus en ging zitten. "Hé
daar", brulde de chauffeur, "opgehoepeld zwart schoelje, op die plaats
moet een blanke zitten". Rosa weigerde op te hoepelen omreden dat zij
pijnlijke voeten had. De woedende chauffeur zette zijn bus stil en liet de
vrouw arresteren; zij moest een boete betalen van 10 dollar, gevolg: de
bevolking (Neger-) nam dit niet, en er ontstond grote beroering.
Op 20 september zat Martin Luther achter een bureau in een warenhuis
in New York; hij zette aantekeningen in zijn boek "Strijd voor de vrijheid".
Plotseling drong een Negervrouw naar voren en stak hem met een briefopener in de borst; een kwartier later lag King op de operatietafel. Zijn
chirurg meldde na afloop: "De diepe steek was slechts drie millimeter
van zijn hart verwijderd!" De Negervrouw, die hem had aangevallen
behoorde tot één van de Negergroepen die niet geloven in Kings politiek van mildheid en zachtheid.
Dr. Martin Luther King: een man, die veel heeft gedaan voor zijn mede
broeders en zusters; een man, die geen geweld wilde; een man, die fel
20 April 1968
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streed voor een rechtvaardige zaak. Begin april 1968 werd Dr. Martin
Luther King op een lafhartige wijze doodgeschoten door een blanke
jongeman. Martin Luther King, die geweldloosheid voorstond, werd op
een gewelddadige manier vermoord, van het leven beroofd. God trooste
zijn vrouw en kinderen, zijn vrienden, volgelingen en hen, die zich aan
hem verwant voelden. Moge de geest die Dr. Martin Luther King bezielde, ook ons bezielen, en laten we ons dan ook volledig inzetten en strijden voor de zaak van onze Heer. Enkele woorden uit een oud negerlied,
dat de slaven vroeger plachten te zingen, sieren nu Dr. Martin Luther
Kings graf: "Free at last, free at last, thank God Almighty. I 'm free at last",
hetgeen vertaald wil zeggen: „Eindelijk vrij, eindelijk vrij; Gode zij dank:
ik ben eindelijk vrij!” We eindigen nu met een gedicht, gemaakt, door de
20-jarige Hans Hoekstra uit Joure:
In Memoria
**************
High in the sky
he peace dove fly,
Bearing a name in his wing
The name of Martin Luther King
The name of Martin Luther King
Who stood up for everybody and everything
In the name of Him, who went before.
Who is living for evermore.
"We shall overcome some day!"
That is the bird his pray.
And it is still repeating in every way
It will be taken by waves ashore
By all the birds for evermore,
Until that time, that there is no hate, anymore.
J.M.
-' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' Door wraak te nemen staat u gelijk met uw vijand,
door haar achterwege te laten bent u zijn meerdere!
-' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' 20 April 1968
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gaat naar volks liederen (18,2 %). Dit was zo iets over muziek en arbeid.
Boi (H.B.)

INGEZONDEN
******************
Muziek en Arbeid
Muziek als middel om arbeid te verlichten of te veraangenamen is reeds
in oude tijden toegepast. Denk maar eens aan de vele Spinneliederen,
dorpsliederen enz. Deze waren vooral geschreven om bepaalde ritmische handelingen te vergemakkelijken of te ver-snellen; In de Tweede
Wereldoorlog kwam de gedachte op om muziek en werk te verbinden
om de productie te verhogen. De uitslagen van de experimenten van
een radioprogramma in Engeland waren erg bemoedigend. De B.B.C.
ging er dan ook toe over om twee maal een half uur per dag muziek
speciaal voor fabrieksarbeiders te verzorgen en later zelfs nog een half
uur extra voor de nachtarbeiders. Onze populaire programma's "Arbeidsvitaminen", "Muziek bij het werk" en hoe ze verder mogen heten, vinden
dus hun ontstaan in Engeland.
De muziek bij het werk moet liggen op het niveau van normale amusementsmuziek: probleemloos en vooral ook ritmisch. Al zijn we dan als
Mannenkoor tijdens onze repetities niet bij ons dagelijks werk betrokken
(we rusten zelfs van ons werk op de zondag), toch zouden we ons behalve op geestelijke muziek en studienummers, ook best kunnen toeleggen
op goede, verantwoorde ontspanningsnummers. Een goed ontspanningslied gaat je nogal eens vlot af, ook tijdens het gewone, dagelijkse
werk (vooral bij buitenwerk) en zo word je onder je werk in de week weer
bepaald bij de liefhebberij, die je na je werk uitoefent.
Dit is maar een heel persoonlijke gedachte van ondergetekende naar
aanleiding van bovenstaande over "Muziek en Arbeid".
Tenslotte nog enkele voordelen die muziek bij het werk oplevert:
1. Minder vermoeiend; later optreden van vermoeidheid.
2. veraangenaming van het werk en meer oplettendheid, dus ook minder ongevallen.
3. minder fouten bij het werk (je zou het tegen overgestelde denken).
Ook is het nog wel vermeldenswaard, welke muziek het meest in trek is
bij het werk. Een onderzoek in Nederland wees uit dat bij mannen het
meest in trek is (20,7%), terwijl de interesse van de vrouwen vooral uit20 April 1968
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De Boer
UW SCHOENMAKER!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VAN DE DRAAITAFEL
************************
In de Burgwalkerk te Kampen zijn enige tijd geleden de opnamen gemaakt voor een langspeelplaat van het Urker Visserskoor "Crescendo",
onder leiding van Meindert Kramer.
Medewerking werd verleend door Jan Bonefaas, die de orgelbegeleiding
voor zijn rekening nam, en Teun Schenk, die in vier nummers de soli
vertolkte.
Deze plaat, per 1 maart in de handel gekomen, is een genot om naar te
luisteren, zodat we in ons koorblad deze gaarne bij u aanbevelen.
De plaat, uitgebracht door Phonogram, kost ƒ 11,90.
(Fontana: 857 045 XPY)
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
MANNENKOOR "URK"
**************************
M ensen, was dat even wat!
A ls iedereen dat geweten had .....
N u, het had ze niet gespeten,
N aar het Centrum te gaan, 's zondags na het eten
E en Mannenkoor is daar geboren!
N ieuw en klein tussen de andere koren:
K erngezond werd het opgericht,
O ok al hoorden we tegenbericht;
O vertuigend zingt men daar:
R ein van klank, steunend op elkaar.
20 April 1968
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U itgebreid is het koor nu al:
R uim vijftig is het ledental
K lein wordt het Centrum nu dus al.
B assen, baritons, tenoren,
O rganist en dirigent
D oe uw liederen klinkend horen
E n weest, als u kunt, present!
Jaap Trapman.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

WIST U DAT . . .
******************
de bekende Negerzangeres Mahalia Jackson in 1911 te New Orleans
geboren werd?
haar vader er drie beroepen op na hield namelijk havenarbeider,
kapper en . . . . . dominee!?
zij reeds op 5-jarige leeftijd in het kerkkoor meezong?
zij de wens koesterde verpleegster te worden?
het zingen haar hobby was, en dat zij nu begrijpt dat hier haar levenstaak lag?
reeds duizenden mensen ontroerd hebben geluisterd naar het lied
van deze negervrouw?
zij blij is, dat ze op deze manier mag getuigen van haar opgestane
Heiland?
uit alles blijkt dat de gospelsongs en spirituals gezongen op de haar
eigen aparte wijze, komen uit het hart van een vrouw die wil zingen
van een Christus, die voor blank en bruin dezelfde is?
u Mahalia Jackson op diverse platen kunt beluisteren?
onze 2e bas Jurie Brouwer de redactie zeer behulpzaam is geweest
bij het verkrijgen van advertenties?
onze secretaris, Luut Kamper, iedere keer opnieuw een aanzienlijk
gedeelte van onze kopie voor zijn rekening neemt?
wij een vaste medewerker hebben in Amerika, die ons op de hoogte
houdt met het wel en wee van onze Negervrienden?

20 April 1968
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OUDE MEESTERS UIT DE MUZIEKGESCHIEDENIS
****************************************************
George Friedrich Händel (1685 - 1759)
Duits-Engels componist; was reeds op jeugdige leeftijd een uitnemend
organist, en hoewel hij door zijn vader bestemd was om jurist te worden,
leidden zijn muzikale gaven hem spoedig op andere wegen.
Hij was enige tijd organist in Halle, vervolgens tweede violist aan de
opera te Hamburg, waar hij tussen 1705-1708 enige Duitse opera's componeerde (Almira, Nero, Florinde en Dafne). In 1706 vertrok Händel naar
Italië: de reis werd voor zijn ontwikkeling van eminente waarde; met
verwonderlijk gemak maakte hij zich de Italiaans stijl eigen, componeerde enkele succesvolle opera's en keerde in 1710 (25 jaar oud zijnde) als
een beroemd man naar Duitsland terug. Nog datzelfde jaar benoemde
de keurvorst van Hannover hem tot zijn hof componist, een functie die
Händel behield toen het Huis van Hannover tot de Engelse troon geroepen werd.
In Londen, waar hij zich in 1712 voor goed vestigde, had de Italiaanse
opera zijn intrede juist gedaan en Händel vond ; zijn pad aanvankelijk
geëffend. De in 14 dagen gecomponeerde Rinaldo (opera), maar vooral
het Te Deum, gecomponeerd: ter gelegenheid van de Vrede van Utrecht,
vestigde zijn faam in Engeland. In 1720 opende Händel de Royal Academy of Music, een eigen operainstelling, waarvoor hij een stroom van
opera's componeerde. Na enkele jaren begon het succes van zijn werk te
tanen; de tijd van de Italiaanse opera's in Engeland was voorbij en in
1728 failleerde Händels Academy. Nog tweemaal richtte hij een eigen
opera-onderneming op, maar beide was het zelfde lot beschoren als de
Academy.
Meermalen stond Händel in die jaren aan de rand van een maatschappelijk debacle, maar zijn scheppingskracht bleef ongebroken en op 55
jarige leeftijd schakelde hij om: met enorme creatieve veerkracht bouwde hij zich een nieuwe toekomst als oratorium-componist. Zijn meesterwerk "The Messiah" (1742) kreeg een triomfale ontvangst en vanaf dat
ogenblik was zijn roem onomstreden. In de volgende jaren ontstond een
reeks van oratoria waarmee Händel het fundament legde waarop generaties na hem voort bouwden. De enorme koren die hij voor de uitvoering van deze werken nodig had, hebben een koortraditie doen ontstaan
20 April 1968
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die ook nu nog een belangrijk deel van het muziekleven uitmaakt. Händels muziek is, met die van Bach, het prototype van de Barokke toonkunst. Zijn beste werken hebben - vitaal, menselijk en direct - nog niets
van hun zeggingskracht verloren. In 1752 openbaarden zich. de eerste
symptomen van een oogziekte, die in de loop der jaren tot totale blindheid zou leiden. Hij stierf in 1759 en werd met groot ceremonieel bijgezet tussen Engelands groten in de Westminster Abbey. Händel indrukwekkend werk omvat:
42 opera's 32 oratoria, ruim 100 solokantates, 20 duetten, 6 Te Deums,
20 anthems, kamermuziek en orkestmuziek (o.a. 12 concerti grossi, 6
hobo concerten, 3 bundels orgelkonser-ten.
Evenals van Bach mogen wij van Händels werk nog dagelijks dankbaar
gebruik maken, niet alleen door er naar te luisteren, maar vooral ook
door hetzelf te doen.
Joh. Schrijver
---------------------------------------------------NIEUWE LEDEN
*******************
Jaap Schrijver 1-56; J. van Slooten 7-135; Tiemen Brands Zeeasterstraat
7; M. Post Vormtweg 14a; Jaap Gerssen Rotholm 85; J. Kapitein 2-99.
Vrienden: Hartelijk Welkom op ons koor. Moge u steeds met plezier de
repetities bezoeken en u kunt er van overtuigd zijn, dat we u met raad
en daad ter zijde zullen staan.
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
WIJ FELICITEREN
********************
april 16
: Jacob Hakvoort
april 23
: Klaas Brouwer
april 22
: Bert Visser
mei 9
: Luut Kamper
april 22
: J. v.d. Sloot
mei 2
: Jan van Urk
april 23
: Joh. Gerssen (5-18) mei 20 : J. de Vries
---------------------------------------------------Wij feliciteren
In het bijzonder vriend Bert Visser en echtgenote met hun huwelijk. Op
20 April 1968
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17 april jongst leden zijn zij in het huwelijk getreden. Wij twijfelen er niet
aan of ze zullen heel gelukkig met elkaar zijn. Wel een raad aan mevrouw
Visser: We kunnen ons best voor stellen dat u de eerste zondagen uw
man liever 's middags thuis hebt, maar wilt u ook aan het Mannenkoor
"Urk" denken, die de zware basstem van uw man tijdens de repetities
echt niet kan missen!
-:-:-:-:-:Repetitiebezoek
Zonder overmoedig te worden kunnen we verheugd vaststellen dat de
repetities zeer goed bezocht worden. We hebben nu acht keer gerepeteerd en we hebben een gemiddelde van 1 absent, HOUWEN ZO!!
Bestuursvergadering
Voor de eerstvolgende bestuursvergadering worden uitgenodigd de
vrienden Joh. Gerssen 5-18 en KIaas Mazereeuw 2-103. U krijgt nog nader bericht over tijdstip en plaats.
Luut Kamper
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
URK 1000 JAAR
herinneringslepeltje
van

"ORC

tot

U R K"

verkrijgbaar bij

Gerrit van Sijtje
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ORIGINEEL
**************
Dirigent: Oppassen met dit nummer; vorig concert zakten we ook behoorlijk!
Zanger: Volgens mij bleven we op toon; kan het orgel niet gestegen zijn?
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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VAN ONZE DIRIGENT
*************************
Ons eerste en tweede optreden
Na de bandopname in een lege kerk, viel het eerste optreden, in een
gevulde kerk en de brassband vóór ons, een beetje tegen. Desondanks is
het een geslaagde avond geworden; het blijkt dat een dergelijke combinatie het toch wel doet! Over de prestatie van de brassband moet één
van u maar een stukje schrijven in ons blad. Het tweede optreden op de
Paasmorgen in het "Talma-Rustoord" was qua sfeer geweldig! Ook muzikaal kwam alles hier goed voor de dag. Ten eerste komt dit door de juiste
kooropstelling; bij ieder concert zal dat één der voornaamste factoren
zijn!!: een kooropstelling, die steun aan elkaar geeft! Hierbij nog een
woord van dank aan Meindert Kramer voor de beide medewerkingen! En
nu ongestoord aan werk voor een goed repertoire!
Dagje uit
Uw dirigent is dinsdag na Pasen een dag uit geweest met de familie Jan
van Dalfsen. In de jaren 1930/31 heeft oud-dirigent Van Dalfsen in Opperdoes (bij Medemblik) gewerkt; hij wilde graag nog eens die kant uit.
Oude herinneringen werden opgehaald en via Andijk, waar we een
gesprekje hadden met Ds. Wolven en Ds. De Boer, reden we naar Enkhuizen. We hebben daar wat gegeten en gingen door de "Streek" naar
Hoorn voor een kort bezoekje aan Gerard Boedijn. Terug over de afsluitdijk via Makkum, Workum, Koudum, kwamen we om ongeveer half zes
weer op Urk!
Mededeling!
Zaterdag aan staande, 20 april, concert door het Chr. Gem. koor
"Scheppingsgave", dirigent Frits Bode, in de Hervormde Kerk te Emmeloord! Medewerking: Netty Noorda, Sopraan; Klaas J. Mulder, orgel/piano.
In verband met bovenstaand concert zaterdag a.s. GEEN LES voor de
leden !!
Frits Bode.
____________________________________________________________
De Belboei: Uitgave van het Mannenkoor "Urk" Dirigent: Frits Bode
Verschijnt 1 keer per maand
Abonnement: voor leden, adverteerders en abonnees
Inlevering kopie: uiterlijk zondag 20 mei
Oplage: 120 stuks.
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