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____________________________________________________________

PINKSTER
**************

Engels:

And when the day of
Pentecost was fully co-
me, they were all with
one accord in one place.
And suddenly there ca-
me a sound from heaven
as of a rushing mighty
wind, and it filled all the
house where they wer
sitting.
And there appeared un-
to them cloven tongues
like as of fire, and it sat
upon each of them.

And they were all filled
with the Holy Ghost, and
began to speak with o-
ther tongues, as the Spi-
rit gave them utterance.

Ned. Bijbel Gen.:

En toen de Pinkster dag
aanbrak, waren allen te-
zamen bijeen.

En eensklaps kwam er uit
den hemel een geluid als
van een geweldige wind-
vlaag en vulde het gehe-
le huis, waar zij gezeten
waren;
en er vertoonden zich
aan hen tongen als van
vuur, die zich verdeel-
den, en het zette zich op
ieder van hen;
en zij werden allen ver-
vuld met den heiligen
Geest en begonnen met
andere tongen te spre-
ken, zoals de Geest het
hun gaf uit te spreken.

Fries:

En doe't de dei fan it
Pinksterfeest fol stie to
wurden, wiene hja alle-
gearre ienriedich by in-
oar.
En ûnforwachts kaem
der út 'e himel in lûd lyk
as fan in forheftich
dreaune wyn, en folle it
hiele hûs, der 't hja sieten
En fan harren waerden
sjoen tongen as fan fjûr,
dy't har fordielden en it
sette op in elk fan harren.

En hja waerden allegear-
re fol fan de Hillige Ge-
ast, en bigounen to
sprekken yn oare talen,
allyk de Geast harren
joech út to sprekken.
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Mijn buurman en de dood
******************************

Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven,
hij had een maagkwaal en is doodgebloed.

Hij had zich hier een goed bestaan verworven,
ik vraag mij af, hoe hij het boven doet.

~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

Hij was een trouw genoot en zorgzaam vader,
 zijn doodsbericht laat daar geen twijfel aan.
Een boos gezwel zat op een hoofdslagader,
geen zorg of trouw maakt zoiets ongedaan.

~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

Hij heeft gedacht aan hen, die achterbleven,
een joch van drie en nog een jonge vrouw;

een assurantiepolis op zijn leven,
dat was dan voor 't geval hij  sterven zou.

~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

En dit is zo gebeurd; er was geen vechten tegen,
het flitsend mes van de chirurg ten spijt.

Hoe zwaar zal nu zijn trouw en zorg gaan wegen,
gewogen in de waag der eeuwigheid?

~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

Ik vrees voor hem, dat hij  zijn goede zorgen
slechts tot en met de dood heeft uitgestrekt,

het brood voor heden en de huur voor morgen
en dat verzekering niet alle schaden dekt.

~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

Ik vrees, dat spijts deskundig overleggen
hij déze schade zelfs niet heeft begroot.

Ik had ook, toen 't nog kon, hem moeten zeggen
zich te verzekeren voor na de dood.

~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

Want  'k vrees, dat hij alleen en zeer verlaten
het goddelijk gericht moest ondergaan.

Wat kan, in dit gericht, en mens nog baten,
als Jezus zélf niet voor hem in wil staan?

~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~

Doch, wat ook 't deel zij, dat hij heeft verworven,
Het is voorbij, voor hem is 't pleit beslecht.

Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven,
en ik heb nooit een woord tot zijn behoud gezegd.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Wat zou het de mens baten dat hij de gehele wereld won en zijn ziel verloor?

(Mattheus 16:26)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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VAN DE REDAKTIE:
**********************

Deze 4  uitgave van ons koorblad is een speciaal nummer geworden;e

een herdenkingsnummer, waarin we de hoogtepunten uit de laatste tijd
nog eens kort de revue zullen laten passeren.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats voor de mensen die ons bij de
samenstelling geholpen hebben.
Als redaktie wensen wij u toe : "Gezegende Pinksterdagen".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Het bezoek van H.M. Koningin Juliana aan Urk in 1948
*********************************************************

Mislukt bezoek?
Nu, dat mag je eigenlijk niet zeggen van een Koninklijk bezoek. Tijdens
het jongste bezoek dat Hare Majesteit aan Urk bracht, dat, zoals bekend,
een intiem karakter droeg, heeft één der raadsleden enkele woorden
met Hare Majesteit gewisseld. De Koningin herinnerde zich dat bezoek
nog heel goed en ook wat zich daaromheen heeft afgespeeld.
De N.O.P. had zich opgemaakt het Koninklijk echtpaar zeer waardig te
ontvangen; een schitterend programma was opgesteld en zelfs een zeer
luxieuse plaats der afzondering was niet vergeten. MAAR URK KWAM ER
TUSSEN !
De toenmalige burgemeester zette alles op alles om ook Urk in te scha-
kelen. De secretaris van Hare Majesteit Jhr. Van Hardenbroek was het
hiermede niet eens en enkele raadsleden verzetten zich hier ook tegen.
We stonden op het standpunt dat een officieel bezoek aan Urk via de
haveningang moest plaats hebben.
De burgemeester kreeg zijn zin, maar nu begon eigenlijk het touwtrek-
ken pas. Het programma werd steeds meer ingekrompen en van een
rondwandeling door het dorp kon geen sprake zijn: nee, de weg werd
steeds korter en korter. Rechtstreeks naar het Raadhuis, een vlugge
voorstelling onder doodse stilte: voor toespraken was geen tijd, en weg
weer.... We herinneren ons nog dat één der raadsleden tijdens de voor-
stelling het waagde om de stilte te doorbreken, door met luide stem te
zeggen: "Majesteit! Hoogheid!" Het was als of er een voetzoeker ontplof-
te!
De burgemeester hield nog een klein toespraakje, maar kreeg geen
antwoord. Uit het Raadhuis rechtstreeks naar "Samuël", waar Ab Koffe-
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man een scheepvaarttentoonstelling had ingericht. Daar begon het
programma in de war te lopen. De Prins bekeek alles nauwkeurig en
maakte diverse ter-zake-kundige opmerkingen en één en ander nam
nogal wat tijd in beslag. Langs de kortste route ging het daarna naar de
Dormakade om een kotter te bezichtigen, maar dan alleen aan de bui-
tenkant; het werd bezichtiging van buiten én binnen en aanbieding van
een kistje gerookte paling: ondertussen schreed de tijd voort....!
De tocht ging verder naar de werkhaven, waar op de steenhopen het
Fanfarekorps stond opgesteld, en even verder de schoolkinderen van de
heer Loosman. Het was de bedoeling dat Hare Majesteit en de Prins
tijdens spelen en zingen zouden doorlopen, maar de Koningin bleef
staan en liet de heer Bode en de heer Loosman aan zich voorstellen.
De Landdrost Ir.  Smeding en zijn secretaris Dr. Blauwboer wreven vol
wanhoop in de handen. Hun groots opgezette manifestatie van "Het
Polder Kunnen" liep totaal in de war! Dat was inderdaad jammer. Juist
vóór het instappen werd nog een wiegje met pop aangeboden voor
prinses Beatrix en daarbij werd uitleg gegeven, alles zeer leuk; maar de
secretaris van Hare Majesteit liep op de burgemeester toe en siste hem in
het oor: "Burgemeester, je hebt me voor de gek gehouden, je zult er
meer van horen!" Toen ik een schuchtere poging waagde om daarover
een opmerking te maken, voegde hij mij toe: "En jij moest mij aan de
praat houden!!"
Met een vaartje van 140 kilometer ging het door de versierde polder op
Soestdijk aan. Reken maar dat de sekretaris van Hare Majesteit later een
behoorlijke uitbrander heeft gehad. Hij was tenslotte verantwoordelijk
voor de gang van zaken. De N.O.P. en Urk hadden officieel bezoek ge-
had, maar, voor beiden was het eigenlijk een terleurstelling en, zoals
Hare Majesteit zelf opmerkte tijdens het ongedwongen samenzijn in de
Raadzaal tijdens haar jongste bezoek aan Urk: "Voor Mij  eigenlijk ook".
Een derde officieel bezoek mogen we niet meer verwachten, maar een
Familiebezoek met de "Piet Hein" en dan een hele dag, zou misschien
nog mogelijk zijn. Het eerste bezoek was te kort en toch heeft het, zoals
we beschreven hebben, te lang geduurd.

Klaas Koffeman, senior. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Alle "Belboei's", uitgeven voor 1980 zijn weer te verkrijgen bij de
 Redacteur van de 'oude' "Belboei", Wouter van Jannetje Zeezicht.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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KONINGIN  JULIANA BEZOEKT URK !
***************************************

Onthulling, kranslegging bij het monument voor omgekomen vissers
welke in zee gebleven zijn; hieraan vooraf ging de ontvangst aan de
ingang van het dorp, waarbij bloemen werden aangeboden door de
kinderen van Albert Ras; één van de kinderen zei:  "We zijn erg blij dat U
bij ons op Urk wilde komen om het Monument te onthullen". Daarna
ging het per auto langs Klifweg naar de Burgemeester J. Schipperskade
om de visafslag en de kotters zo met 'langsrijden' te bezichtigen, terug
over Klifweg, Torenstraat naar de Kerk waar Dominee Veenstra een her-
denkingsdienst zou leiden.
Dominee Veenstra, Jac. Schenk: ouderling en Leen Bos: voorzitter Diaco-
nie, waren de commissie van ontvangst in de Kerk. Onder het zingen van
"Laus Deo" en "Crescendo" kwam de Koningin met gevolg binnen. Het
was een hele mooie herdenkingsdienst. Nadat de Koningin zich na de
dienst even met de familieleden van de in zee omgekomen vissers van
de laatste twee jaar had onderhouden, ging Zij te voet naar het Monu-
ment waar de kranslegging plaatsvond, wat tevens de onthulling van het
monument inhield.
Nadat "Hallelujah" nog gezongen had en de Koningin de namen had
gelezen van alle omgekomen vissers van de laatste 1½ eeuw, 't welk zij
met innige deelneming deed, ging Zij te voet naar het Gemeentehuis en
tussen een geweldige schare van mensen kwam Zij daar aan. Hier wer-
den aan Haar voorgesteld: de vertegenwoordigers van de Noordzeevis-
sers en IJsselmeervissers, het comité van het Vissersmonument, de Ge-
meenteraad, de Wethouders met hun vrouwen en de beeldhouwer van
het Monument.
De voorzittersstoel was voor de Koningin klaargezet, maar zij wilde hier-
van geen gebruik maken en liever zo met ieder een praatje maken. Dit
deed zij op bewonderingswaardige wijze, en met verstand van zaken
stelde zij vragen over verschillende problemen waar vooral Urk mee te
maken had zoals bijvoorbeeld het "Maatschapcontract", de havens, de
visserij enzovoort. Wij waren allen onder de indruk van dit bezoek van
onze Koningin en we waren het er allen overeens: het is ons 100% mee-
gevallen. Een uur later dan gepland was, nam de Koningin pas afscheid
en toen zij het gemeentehuis verliet was het gejuich niet van de lucht; zo
kwam het einde weer van dit Koninklijk bezoek aan Urk. Het welk gezegd
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kan worden dat dit werkelijk ook Koninklijk was. Ook de bevolking heeft

Haar waardig ontvangen, geen wanklank is gehoord en ieder was het er

over eens dat dit een prachtige dag was die ons nog lang in de herinnering

zal blijven.

Meindert Kramer, senior (UK-87). 

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

ONZE KLEINE "ORANJE"-TELG

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

Het geslacht "Oranje" werd enige tijd geleden verblijd met de geboorte

van een prins. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhove kregen een zoon.

Bij aangifte kreeg hij de naam Maurits, genaamd naar de Graaf Van Nassau,

die 13 november 1567 te Dillenburg werd geboren en op 23 april 1625 te

Den Haag overleed. Een man, die leefde in een moeilijke tijd, de tijd van de

80-jarige oorlog, maar een man die zich door moed en durf ontplooide tot

voorman van het Nederlandse volk. Laten we hopen dat deze kleine Prins,

die naamdrager is van deze grote man, mag opgroeien tot een voorman

van het Nederlandse volk in déze moeilijke tijd.

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

VAN ANDERE PLAATSELIJKE KOREN

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

Tweede Paasdag verleende het Christelijk Dameskoor "Laus Deo" onder

leiding van Jan Zwanepol medewerking aan een Paas zangdienst in de

Gereformeerde "Petrakerk". Dames, vanaf deze plaats een compliment! De

diverse nummers kwamen goed uit de verf onder andere het bekende

"Wohl mir, dass ich Jesum habe".Wij zullen in de toekomst zeer zeker nog

van dit koor horen. Meneer Zwanepol en "Laus Deo": Veel succes!

Van de andere koren onder leiding van  Frits Bode

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

Het Chr.  Gemengde Koor "Scheppingsgave" te Emmeloord onder leiding

van Frits Bode gaf 20 april jongst leden haar jaarlijks Kerk concert. We

kunnen niet anders zeggen, dan dat dit een geslaagde avond is geworden,

die muzikaal gezien op een hoog peil stond. Het hoogtepunt van de avond

was ongetwijfeld het bekende lied "Hör' mein Bitten, Herr, neige Dich zu
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mir", gezongen door Sopraan en koor. Klaas Jan Mulder schitterde als van
ouds, zowel in de begeleiding als in de soli achter de piano. Wij wensen
vanaf deze plaats "Scheppingsgave" veel succes toe in de toekomst en we
verwachten meer van zulke muzikaal hoogstaande avonden! Bo2. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verslag Bestuursvergadering 30 maart 1968
***********************************************

Ten huize van de secretaris: aanwezig de bestuursleden: Van de Berg, Kam-
per, Korf, Gerssen en De Boer. Van de leden aanwezig: Meindert Korf en Jelle
Ekkelekamp.
Na de gebruikelijke opening wordt het schrijven van Meindert Korf ter tafel
gebracht. Korf had namelijk bezwaar tegen de weglating van Christelijk voor
de naam van ons koor. De voorzitter licht dit nader toe; in de naambordjes
zit het niet! Het eerste artikel van de Statuten zal luiden dat de grondslag der
vereniging is "de Bijbel als Gods Woord"; dit zegt alles. Korf is het hier nu
helemaal mee eens.
De rest van de ingekomen stukken bevat ondermeer uitnodigingen van
verschillende platenmaatschappijen. Een aanvraag voor een concert te Hoo-
geveen op 29 maart 1969. Bestuur en Dirigent voelen hier wel voor; dit zal
eerst in de vereniging gebracht worden alvorens te beslissen.
Ook de verschillende honoraria worden vastgesteld. Verder wordt het salaris
van de dirigent herzien. De dirigent deelt mee, dat we met de uitvoering van
"Valerius" zullen worden begeleid door Meindert Kramer. Onder de leden zal
een collecte worden gehouden voor het orgel van de Hervormde Kerk.
Statuten komen we deze vergadering niet aan toe, wordt uitgesteld tot de
volgende vergadering. Verder komt ter sprake de vergoeding van de be-
heerder van het "Hervormd Centrum"; een bedrag hiervoor wordt vastge-
steld.
Een andere repetitieruimte heeft de volle aandacht van het bestuur. Verder
brengt de rondvraag minder belangrijke punten aan de orde. Na het dank-
gebed van Meindert Korf sluit de voorzitter deze bestuursvergadering.

Luut Kamper.
==================================================

Bestuur en dirigent wensen u toe: "Gezegende Pinksterdagen!"
Denk er om: PINKSTERZONDAG GEEN REPETITIE !!

==================================================
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PERSONALIA:
****************

In het bijzonder willen wij deze keer melding maken van een heuglijke
feit in het gezin penningmeester Korf. Zij werden zaterdagavond jongst
leden verblijd met de geboorte van een welgeschapen zoon. De naam is
ons op dit ogenblik zo niet bekend, maar dat doet er minder toe. Vriend
Korf en Mevrouw Korf, namens bestuur, dirigent en leden: van harte
gefeliciteerd!, en wie weet zal later ook uw jongste telg de gelederen van
Mannenkoor "Urk" komen versterken; hier rekenen we gewoon op!
 

-o-o-o-o-o-
 

De meesten van ons is het misschien niet opgevallen, maar vriend Harm
Snoek heeft zeer tot zijn spijt de vertrouwde woning op wijk 2-20 te Urk
moeten ruilen voor een woning op Lucernehof 28 te Nagele. Vriend
Snoek tuft nu op en neer per Volkswagen. Kan iemand hem eens een
briefje schrijven??

-o-o-o-o-o-
 

Vriend J. Lievaart, wijk 7-113, heeft gemeend te moeten bedanken als lid
van ons koor; de reden hiervan is, dat hij het niet meer op kon brengen
om 's zondagsmiddags te gaan zingen.

-o-o-o-o-o-
Nieuwe leden:
Hartelijk welkom heten wij in onze gelederen:

L. Visser wijk 7-40 en
G. de Vries Surinamestraat 50

Moge u steeds met interesse en vreugde de repetities bezoeken.
 

-o-o-o-o-o-
 

Ons is opgevallen:
de voorlaatste repetitie: 0   absenten!
de laatste repetitie: 6   absenten! Luut Kamper. 
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

Wees sterk en moedig want God is bij waarheen ge ook gaat.
Jozua. 

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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Contact-Commissie
Talma-Rustoord
URK.

Urk, 17 april 1968
Aan het Bestuur van het
Mannenkoor "URK",
 p/a: de Heer L. Kamper
Pyramideweg 31,
Urk.

Geacht Bestuur,
Mede namens de bewoners van het bejaardencentrum, personeel en
directrice, mogen wij U hierbij nogmaals dankzeggen voor Uw spontane
medewerking op 1  Paasdag jongst leden.e

Uit de reactie's is wel gebleken dat Uw zang allen heeft verrast en zo op
mooie wijze heeft geleid tot een blijde opening van het Paasfeest.
Wij wensen Uw koor verder veel geluk en zullen uiteraard gaarne ge-
bruik maken van Uw aanbod om ook in de toekomst aan ons werk Uw
medewerking te willen verlenen.
Inmiddels verblijven wij, met vriendelijke groeten,

Namens de Commissie,
Dirk Bakker
Blauwe Zeedistelstraat 12, Urk.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

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

Dank!
Ik wil nog graag van de gelegenheid gebruik maken om via "De Belboei"
vriend Jan van Urk te bedanken voor het kado in de vorm van het mu-
ziekstuk "In Veni David". Wij zullen onze best doen het zo goed mogelijk
in te studeren zodat vriend Jan er veel plezier aan zal beleven! Nogmaals
ons aller dank!

Hemelvaartsdag 1968
Persoonlijk ben ik zeer tevreden over deze zangavond in z'n geheel. Ons
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aandeel was naar de mening van velen succesvol. We gaan dan ook met
goede moed verder en zullen proberen een zo veelzijdig mogelijk reper-
toire op te bouwen. Nu reeds weet ik dat jullie allemaal bereid zijn de
schouders (skoeren) er onder te zetten!
Laat het muzikale aandeel van ons allen 100% zijn! We zijn namelijk een
koor dat de zangkunst in al zijn facetten wil beoefenen! Doet Uw best!

Frits. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

VAN ONZE CORRESPONDENT UIT WENEN
********************************************

Gaarne voldoe ik aan uw verzoek iets te willen vertellen omtrent opera,
operette en musical.

Opera:
Met het Italiaanse woord opera, dat werk betekent kon oorspronkelijk
ieder muziekwerk worden aangeduid. In de 17e eeuw kreeg het woord
zijn huidige betekenis: een compositie voor zangsolisten, koor en orkest,
waarin de zangers tegelijk zingen en acteren.
De inhoud van de ernstige opera (opera seria) was vaak ontleend aan de
Oudheid of aan de mythologie. Velen vonden deze ernstige opera te
zwaar op de hand. In Italië ontstond een nieuw soort opera, de opera
buffa (kluchtige opera).
Ook in Frankrijk had menig operaliefhebber genoeg van de ernstige
opera. Hier zag een nieuwe kunstvorm het licht: de opéra comique (ko-
mische opera). In de opéra comique wordt een deel van de tekst gezong-
en, een ander deel gesproken.
Ook in het Singspiel wisselen aria's, duetten en koren met gesproken
dialogen af.

Operette:
Het woord betekent letterlijk kleine opera. Een operette behoeft niet
korter te zijn dan een opera. Zij verschilt er echter van, doordat de in-
houd luchtiger is en de muziek bevattelijker. Vaak komen in een operette
modedansen voor. De meeste operettes uit de vorige eeuw staan geheel
in het teken van de wals. In de operette Zwei Herzen in Dreivierteltakt
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van LEO STOLZ vinden wij naast verschillende walsen een foxtrot, een
slowfox en een blues.

Musical:
Musical, oorspronkelijk 'musical comedy', is de moderne vorm van de
operette. De musical is in Engeland ontstaan en is in Amerika het meest
tot ontwikkeling gekomen. Bekende musicals zijn Annie get your gun,
My fair Lady, West Side Story.

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

De Boer
U W       S C H O E N M A K E R

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

"INVENI DAVID"
*******************

Inveni David servum meu, oleo sancto meo unxi eum, manus enim mea
auxiliabitur, et brachium meum comfortabit eum. Alleluja.

Ik vond David mijn knecht, ik zalfde hem met heilige olie, want mijn hand
zal hem helpen en mijn arm zal hem beschermen. Halleluja.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Personeelschef: Waarom vraagt u een hoog loon, als u geen ervaring
heeft?
Sollicitant: Als je niet weet hoe het moet, is het veel moeilijker.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De beste manier om de gevallenen te herdenken, is datgene te doen
waarvoor zij gestorven zijn.

Godfried Bomans. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De plichten van het gewone leven op zich te nemen, kan ook een hel-
dendaad zijn.

 Koningin Juliana. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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URK 1000 JAAR
*******************

Urk zingt graag. In de kerk, in de huizen, onder het werk, aan boord van
de schepen en vooral in de koren. Geen wonder dan ook, dat de hoogte-
punten in de week van de viering van haar duizend jarig bestaan twee
grote zangavonden waren. Donderdagavond met de uitvoering van haar
eigen koren was één groot zangfestijn. Veel Urkers niet alleen maar ook
velen van buiten Urk hebben genoten van deze buitengewoon goed
geslaagde avond.  Groningers, Hoogeveners, Amsterdammers, ja, overal
vandaan, stonden er versteld van dat er zoveel in koorverband zingende
Urkers waren. Ze vroegen zich verwonderd af, als er weer een ander koor
naar voren kwam: "Zijn dit nu weer andere Urkers?" "Waar halen jullie de
mensen weg? Zoiets massaals is zelfs in Amsterdam niet denkbaar."
Dankbaar mogen wij zijn met zoveel koren en dan de zang die ze brach-
ten: Met overgave werd gezongen; iedereen op zijne wijs; elk koor in
haar eigen genre.
Er werd die avond de gedachte geopperd een nieuwe traditie te maken
door jaarlijks een dergelijke avond te geven. Het overwegen en proberen
beslist waard. Er moesten deze avond honderden mensen teleurgesteld
worden omdat er niet meer zitplaatsen in de afslag aanwezig waren.
Maar er kunnen in dit gebouw zeker nog honderden stoelen bij ge-
plaatst worden. Er is daar ruimte genoeg en je kunt het in alle hoeken
horen.
De zaterdag, hoewel niet met bezoekers gevuld, was eveneens een
succes. Dan kun je horen dat het toch nog beter kan. Wat een zang,
ongelooflijk zo mooi. Dat Sweet Sixteen zo leuk en vlot, en dan dat Pro
Musica, zo technisch fijn. Haast niet te geloven wat je dan meemaakt. Ja
dan zijn wij er nog lang niet. Dan kan het nog beter. Een genoegen om
naar te luisteren en een stimulans om nog beter ons best te doen.
Wat is zang en muziek toch een schone gave van de Schepper. En je
vraagt je af: als nu reeds in deze zondige wereld zoiets schoons gehoord
kan worden, hoe zal dan het lied der gezaligden klinken? Als goud reeds
de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Urk zingt graag. Dat is op
deze avonden duidelijk gebleken. Urk zing voort, ook in de komende tijd!

Evert de Boer. 
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VAN ONZE TONEEL REDACTEUR
***********************************

Het is ons een behoefte enige ruimte te besteden aan het toneel, en wat
hiermee verband houdt. Op Urk heeft men hier in 't algemeen weinig
belangstelling voor; terwijl toch bijvoorbeeld speciaal op een Mannen-
koor enige "vrijheid van optreden" gewenst is. Hierover een volgende
keer. Nu eerst iets anders. Bij ons is reeds veel gevraagd naar het ver-
maarde gedicht "Meneer Verstuit", vaak ten gehore gebracht door vriend
Jan van Urk, dewelke dus baanbrekend werk verricht heeft.

Meneer Verstuit
*******************

Meneer Verstuit dronk op een avond bij zijn vriend Jansen thee; maar na
afloop gaat de heer des huizes tot aan de voordeur met hem mee, en
zegt als hij die heeft ontsloten: "'t Is donker buiten, in de stad kent men
die last niet, maar wij buiten, zoveel te meer. Maar weet je wat, ik zal je
mijn lantaarn geven". "Och wel neen", zegt Verstuit, "ik weet de weg, 'k
ben gauw hier 't kleine grasveld over en 'k volg dan verder steeds de
heg". "Nu goed dan, wel thuis", zegt Jansen en Verstuit gaat het paadje
van 't grasveld op, terwijl z'n vriend de huisdeur sluit. "t Is donker buiten",
zegt men binnen;  "zo", spreekt zijn vrouw, "dan ben ik haast bang, dat
hij de weg zal missen. 't Was jammer dat je hem niet op weg bracht en
hem geen lantaarn gaf; hij is niet jong meer en allang heeft hij iets stum-
perigs gekregen". Maar nauwelijks was dat woord haar mond ontgleden,
of hoor daar klonk een droeve kreet: "Help, help, help". "Och", roept me-
vrouw, "daar heb je het al, daar is de stakker al in 't leed." Het echtpaar
snelt in angst naar buiten en Jansen vraagt:  "Ben jij 't Verstuit?! "Ja ik ben
het, ik durf niet vóór of achteruit!" "Waar ben je dan?" "Dat weet ik zelf
niet, ik tast al met mijn stok in 't rond, maar 't lijkt of ik de wereld uit ben,
want nergens om mij heen is grond!" "Wat?, nergens grond? Dat's een
mirakel! Nu, sta maar stil, dan haal ik licht". Het licht kwam in dubbele zin,
en toonde, dat geen groot onheil was gesticht! Verstuit had, ja, getast in
het ronde, met de knop slechts in de hand, waarvan de stok was uitge-
vallen, die rustig neerlag in het zand!!
A. M. J. van M. 
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Wist u dat . . .
****************

. . . ons Mannenkoor de 60 leden gepasseerd is?

. . . wij als oprichtingsdatum vermelden 10 februari 1968?

. . . wij met frisse moed op de 70 aan gaan?

. . . er Hemelvaartsdag 3500 auto's op Urk waren?

. . . er in de Afslag 3.000 mensen getuige waren van de zangavond ?

. . . 1500 mensen teleurgesteld naar huis moesten gaan? 

. . . het kinderkoortje ongeveer 9 maanden bestaat?

. . . zij in 2 groepen repeteren?

. . . wij veel bewondering koesteren voor dirigent/begeleider Puck van
der Zwan?

. . . de vrouw van onze 2  bas Jurie Brouwer woensdag 12 juni jarig is?e

. . . in de feestweek K. B. enkele keren zoek was?

. . . "Pro Musica" 150 leden telt!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WIJ FELICITEREN
********************

3 juni: H. Oost 13 juni: T.  de Vries
6 juni: Ide G. de Vries 14 juni: C. Weerstand

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

 Wij hebben ze weer!! 
 

L e p e l t j e s
 

1 0 0 0     JAAR      U R K !
 

Gerrit van Sijtje
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Zang en spel in de Gemeentelijke Visafslag
***********************************************

De grote zang- en muziekavond in het kader van de feestweek "1000-jaar
Urk" is een succes geworden. Onze plaatselijke koren en natuurlijk ook
de Brassband toonden wat zij waard waren. Deze avond was met recht
een muzikaal "elck wat wils". Ons Mannenkoor heeft terecht eens een
bepaalde traditie doorbroken, door naast de koralen het bekende "Sol-
datenkoor" uit "Faust" uit te voeren. Aan het applaus te horen, dat we
ontvingen, is het zeer zeker in de smaak gevallen. Met de uitvoering van
dit stuk hebben we bovendien bewezen dat we qua enthousiasme en
inzet op de goede weg zijn, want het was boven verwachting dat dit
nummer (wij hadden het immers pas 1½ week in studie!) op het pro-
gramma stond. Een woord van hulde aan onze dirigent is in dit geval dan
ook zeer zeker op zijn plaats. Laten wij gezamenlijk op deze goed ing-
eslagen weg voortgaan!
Tenslotte sluiten wij ons bij de wens van Dominee  Slotman aan: Ieder
jaar Hemelvaartsdag een dergelijke avond in de ' visafslag!!

-o-o-o-
 

Pro-Musica en Sweet Sixteen musiceerden
**********************************************

Een ander woord als 'musiceren'  kan uw "verslaggever" niet vinden,
want dit was het met recht. Ik zal dan ook maar verder geen commentaar
geven, want er is maar één woord voor: SCHITTEREND!
Het is deze avond eens te meer bewezen dat klassiek en goede ontspan-
ningsmuziek elkaar uitstekend afwisselen in één programma. Een reden
te meer voor ons om op de schuchter
ingeslagen weg, wat betreft het brengen van andere dan geestelijke
muziek, verder te gaan!

HB 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een leven zonder feesten is een lange weg zonder pleisterplaatsen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vrouw zijn is ontzettend moeilijk, want het bestaat voornamelijk uit het

omgaan met mannen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Soldatenchor aus der Oper "Margarete"
******************************************

Ruhm, Ehre, dafur gebt alles her! Niemand uns diese Tugend verwehr! Reicht-
um, für's Vaterland gern ich entbehr', wir kampfen für euch, für's Vaterland
nur, für Ruhm und für Ehr'! Frisch ins Aug', ins Aug', geschaut dem Feind und
mit Gott vertrau'n setz das Leben ihr ein. Soll euch winken der Sieg auf euch
baut unser Land, drum frisch in den Kampf, Begeistrung entflamt, den Degen
zur Hand, Ruhm, Ehre, dafur . . . enzovoort.
Wenn vorbei die Schlacht, dann geht's zurück zu unsren in der Heimat, Kum-
mer, Gram und Not, sie weichen Fröhlichkeit und alten Heimatliedern wenn
uns dann empfängt das Vaterland mit Dank gebracht von tausend Händen,
dann ist vorbei das Kriegsgeschrei, dann wird sich alles zum Bess'ren wenden;
Manches Mägdelein, so treu und gut, so lieb und rein, sie gibt dem Krieger
Mut und Kraft, stählt ihm das Herz. Drum vorwarts nun!, mit Mut und Kraft
und Gott-vertrau'n, den Degen zur Hand. Ruhm, Ehre,  dafür gebt alles her!
Niemand . . .  enzovoort.
 

Vertaling:
Voor roem en eer geven we alles op! Niemand belet ons deze deugd! Rijkdom
mis ik graag voor het vaderland, wij strijden voor u, voor het vaderland alleen,
voor roem en eer! Zie de vijand moedig in het oog, en zet, met vertrouwen op
God, jullie leven in. De overwinning lacht jullie reeds toe, op jullie bouwt ons
land, wees daarom moedig in de strijd, laat de geestdrift ontvlammen, neem
de degen in de hand.
Wanneer de strijd voorbij zal zijn, gaan we terug naar onze geliefden in het
vaderland; kommer, verdriet, en gebrek zullen plaats maken voor vrolijkheid
en oude vaderlandsliederen als het vaderland ons dan met dank, gebracht
door duizend handen, zal ontvangen; dan is het krijgsgeschreeuw voorbij,
dan zal alles ten beste keren. Menig goed,  trouw, lief en rein meisje geeft de
soldaat moed en kracht, versterk z'n hart. Daarom, voorwaarts nu! Met moed
en kracht . . . .  enzovoort.
________________________________________________________________
Attentie: De redactie is er na veel moeite in geslaagd beslag te leggen op de
memoires van oud-dirigent Jan van Dalfsen. Volgende  keer de eerste afleve-
ring: "De mondorgelclub"!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Belboei: Uitgave van het Mannenkoor "Urk" - Dirigent: Frits Bode -
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