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____________________________________________________________
L I E F D E

************
Afstanden zijn er niet meer. Dat zou je zo zeggen, als je de auto's langs
de weg ziet razen, alsof het leven een wedstrijd is, en als je ruiten rinke-
len, omdat een straaljager zo tussen neus en lippen even de geluidsbar-
rière doorbreekt. Onze aarde is een groot dorp geworden. Over 'n poosje
zeggen we: „laten we vandaag maar wat later eten; want ik moet voor de
lunch nog even naar Australië!” Hebt u gehoord van die jonge Ethiopiër,
die genegenheid heeft opgevat voor een correspondentievriendin in
Noord-Zweden? Hij heeft een voetreis ondernomen van zijn warme land
in Afrika naar één van de koudste uithoeken van Europa. Een tijdje gele-
den passeerde hij de Deense grens, na een wandeling door het naburige
Oosten, Zuid en Midden-Europa. Hij had toen „nog maar” 1500 km voor
de boeg. Dus hij was er bijna.
Ik zie hem lopen: één-twee-in-de-maat, anders wordt m'n meisje kwaad!
Zo gaat-ie goed, zo gaat-ie beter, alweer een kilometer! En nu zien we
het ineens: er zijn twee manieren om de afstand te overwinnen en te
overbruggen. Het kan door de techniek. Het kan ook door de liefde. De
liefde maakt de langste wegen kort. Jacob vond dat de tijd omvloog,
toen hij werkte voor Rachel. Voor de liefde ligt Zweden naast de deur. Nu
weten wij meteen, wat de grote nood is van deze tijd. De afstanden
worden overal ingekrompen door de techniek, maar niet door de liefde.
De jonge Ethiopiër loopt zeer eenzaam langs de wegen van onze be-
schaving. Hij reist zijn weg met blijdschap, - zoals die andere Ethiopiër,
van eeuwen geleden, het deed: de kamerling uit Morenland. Zijn haast is
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de haast van de liefde. Er is ook een heel andere haast: de haast van de
duivel, die weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Welke haast zien wij
weerspiegeld in de razende auto's en de gierende straaljagers en in de
onrust van de mensen die nooit meer zeggen: klaar is Kees? De duivel
heeft haast. God heeft ook haast. God heeft de grote afstand tussen Zijn
warme hemel en onze koude aarde overwonnen door de Liefde. Voor de
liefde van God ligt uw kamertje naast de deur. Naast de deur van de
hemel wel-te-verstaan. Wij behoeven niet bang te zijn voor de adembe-
nemende ontwikkeling van de techniek, als wij ons maar laten vallen in
de adembenemende liefde van God. J. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

S C H E R V E N
*****************

Niet altijd is hij groot,
Die geluk heeft

En, slim is.
Veel berekening slaat stuk.

Als kerstboomballen
Tegen de rotsen.

Rotsen der eeuwigheid!
Verwezen te staan bij de scherven.
Te vragen, wie dat gedaan heeft,

Waarom zou je?
Dit alles heeft geen zin.

Laat ze liever niet zwerven,
Die scherven.

Niet alle scherven brengen geluk.
Deze wel.

Laat ze daarom niet zwerven.
O, nee, niet lijmen,

Maar, dragen de scherven
Tot waar geheeld kan worden.

Waar getroost kan worden.
Tot daar, waar begrip is voor deze pijn.

Deze scherven brengen geluk!
   Waar geluk!             (zie ommezijde!)
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Maar!
Eerst de scherven op tafel!
Allemaal, ook de splinters!

En dan?
Dat is geweten.

God is liefde!
Jan van Flerik. 

-+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +-

  BEZOEKT DE EXPOSITIE 1000-JAAR URK  
 

Geopend van 9 tot 12 en van 2 tot 6
 

en 's zaterdagsavonds
 

 ATTENTIE!! ATTENTIE!! 
 

-+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +-

WIST   U   DAT . . .
*******************

. . . H.B. sinds enkele tijd rijles heeft?!

. . . hij met vakantie naar Maillorca is geweest om daar wat meer soe-
pelheid op te doen voor zijn autorijden bij de Spaanse schonen?

. . . hij, in extase gebracht door een Spaanse schone ...  (zie elders in
dit nummer!).

. . . wij (Mannenkoor "Urk") zeer slordig met onze muziek en mappen
omspringen?

. . . Verschillende leden al aan hun 2  map toe zijn?e

. . . het geld ons nog niet op de rug groeit?

. . . wij daarom wat beter op onze spullen moeten passen??!!
-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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  T.    O.    G.  
***************

Via onze dirigent, Frits Bode, verkregen wij het ‚alleen-publicatierecht’
van de memoires van oud-dirigent Jan van Dalfsen. Wij starten deze
memoires met de mondorgelclub „T.O.G.”.

Het wel en wee van de mondorgelclub „T.O.G.”
 („TOT ONS GENOEGEN”)

De Van „Alphen Stichting” - ‚het oude mannenhuis’ genaamd werd in de
tijd van de oprichting van „T.O.G.” gebruikt voor het onderwijs. Door de
heren Jan ten Napel en Jan van Dalfsen werd in voornoemd gebouw de
mondorgelclub „T.O.G.” opgericht: ongeveer 15 leden werden ingeschre-
ven. Op Koninginnedag - hetgeen reeds in de bedoeling lag - brachten
wij een serenade aan burgemeester Gravestein en de eerste wethouder
P. Brouwer. Met onze kleine „Bavo's” (65 cent per stuk) doorkruisten wij
zowat het gehele dorp; geld voor grotere instrumenten hadden we niet. 
Een tijdje later betrokken wij het voormalige ‚spieringhuisje’ van G.
Snoek als repetitielokaal; daar nam het verenigingsleven vaster vorm
aan. We begonnen met het instuderen van enkele gemakkelijke marsen
onder andere „Petit Major” en „Souvenir de Maassluis”. Deze nummers
moesten op C en F instrumenten gespeeld worden, maar geld voor de
aanschaf van deze instrumenten hadden we niet, dus speelden we deze
nummers allemaal op C-instrumenten. We moesten roeien, met de rie-
men die we hadden.
Intussen verwisselden we weer van repetitie lokaal en betrokken nu het
Gebouw „Samuël”. 31 augustus brak aan: we speelden op verschillende
plaatsen in het dorp; ook speelden wij op „De van Wijk” (de Staverse
Boot) terwijl er tevens gecollecteerd werd: opbrengst 17 gulden. Dat was
een drukke dag voor „T.O.G.”!
's Avonds concerteerden wij in „Hotel Woudenberg”: het gehele dorp
stond te luisteren. Zo werd aan alle feestelijkheden medewerking ver-
leend. Aan verschillende echtparen werd een aubade gebracht op hun
huwelijksfeest onder andere aan D. Stokebrand, G. Westerning en K. van
Urk. Op avonden van de Drankbestrijding was „T.O.G.” altijd een geziene
gast.
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Uitvoeringen werden gegeven in de zaal van „Hulp en Steun”: de zaal
was overvol als de Vereniging „T.O.G.” haar jaarlijkse uitvoering gaf. En -
al vorderingen makend - brak de tijd aan dat wij ons ook buiten Urk
lieten horen. Wij ontvingen een uitnodiging om in Elburg een concert te
geven; deze uitnodiging werd aangenomen en met de feestmars van
Van der Glas stoomden wij de haven uit met als doel: Elburg!
In Elburg gearriveerd, schaarden wij ons achter de muziekvereniging
„Concordia” en maakten we een mars door de stad; intussen was het tijd
geworden om naar het Feestterrein te gaan. Wij gaven een concert van
10 nummers, hetwelk beloond werd met een daverend applaus! Toen
was de mondorgelclub uit Elburg aan de beurt, maar deze liet verstek
gaan en „T.O.G.” werd gevraagd deze tijdruimte te willen vullen, wat wij
met plezier deden. Dat leverde ons een medaille, 25 gulden en de man
een glas bier op. Aan dit festival bewaren we nu nog de mooiste herin-
neringen. 's Avonds was er een concert, te geven door het Mannenkoor
„O.B.K.” uit Elburg; zij zongen onder andere „Rozen uit het Zuiden”: het
was een lust om naar dit koor te luisteren! De avond was reeds ver gevor-
derd toen wij de terugreis naar Urk weer aanvaardden.
Ons repetitielokaal was weer eens veranderd, en nu repeteerden wij in
het Garde-gebouw.
In die tijd ontvingen wij een Concours-uitnodiging van de mondaccorde-
on vereniging van Westenholte. De twee concoursnummers hadden wij
reeds ingestudeerd; het lag in de bedoeling in Urker Klederdracht te
gaan en ook zouden wij de zondag wegblijven en zouden dan onderge-
bracht worden bij de leden van de Mondorgelclub „Westenholte”; 's
Zondags zouden wij gezamenlijk naar de kerk gaan. Maar - gezien het
feit dat alles met een dubbeltje contributie bekostigd moest worden -
kon dit wegens financiële moeilijkheden niet door gaan. Dit was voor de
leden ontmoedigend, maar daarom nog niet getreurd.
Wij repeteerden in het gebouw van de Oranje Garde toen we een uitno-
diging ontvingen van de A.V.R.O. medewerking te verlenen bij een re-
portage over Urk. Ook werkten mee: Mariap, de dichteres en Klaas Ast-
ma, de dorpsomroeper. Wij speelden twee marsen: „De Feestmars” en de
mars „Sarie Mareis”. Een week later werd de reportage uitgezonden; we
konden nu ons zelf horen: dat was heel leuk. We beschikten toen over
twee grote Bas-mondorgels: heel wat om aan te schaffen!
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R E A C T I E S
*****************

De Redactie van de Belboei,
Wijk 1-38,
Urk.

Onze hartelijke dank voor uw
gelukwensen bij de geboorte
van onze zoon

MAURITS
Margriet (P.S.: met foto!) 
P. van Vollenhove

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De Heer W. Kramer en
De Heer K. de Boer,
p/a Wijk 1-38,
Urk.

Soestdijk, 11 juni 1968

Hare Majesteit de Koningin
heeft mij gevraagd U hartelijk te bedanken voor de toezending van de
"Belboei", waarin de artikelen "Het bezoek van Hare Majesteit de Koning-
in aan Urk in 1948" en "Koningin Juliana bezoekt Urk" zijn opgenomen.

Hare Majesteit de Koningin
bewaart goede herinneringen aan dit aardige bezoek en de hartelijke
ontvangst.

De Particulier Secretaris van
Hare Majesteit de Koningin
(Mr. J. van der Hoeven)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Soestdijk, 17 Juni 1968

Aan de Heer W. Kramer
Wijk 1-38
URK
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Geachte Heer Kramer,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

en Mr. Pieter van Vollenhoven hebben mij verzocht U hun dank over te
brengen voor Uw brief van 4 Juni j.l. met daarbij gevoegd nummer van
de "Belboei", contactblad van het Mannenkoor "Urk", alsmede voor Uw
uiteenzetting omtrent de wijze van zingen der 4 Urker Mannenkoren.

Zij hebben met veel belangstelling kennis
genomen van de inhoud van Uw schrijven.

Met vriendelijke groeten,

De Particulier Secretaresse van
H.K.H. Prinses Margriet

(N.M. de Vlieger)
____________________________________________________________

G E E N    K A L F ,    T O C H     K A L F
**************************************

Toen dinsdagmorgen om ongeveer 7 uur boer S. (woonachtig in de pol-
der, vlak onder Urk) bij één zijner koeien - grazend langs het kanaal in de
buurt van de „PAM” - arriveerde, ontdekte hij dat de betreffende koe eni-
ge tijd daarvoor gekalfd had. Wie beschrijft echter zijn grote ontsteltenis,
toen hij bemerkte dat het kalf verdwenen en de uiers van de koe leeg
waren? Aan de buurtbewoners (van het industrieterrein) werd gevraagd
of zij die nacht niets vernomen hadden, doch niemand wist iets.
Ten einde raad vervoegde S. zich bij de plaatselijke afdeling „Verloren
voorwerpen”; onmiddellijk ging men op zoek naar eventuele sporen van
het vermiste kalf; men vond echter niets. Echter, 's avonds om half zes
diezelfde dag begon de koe in kwestie vreemd te doen en wie scherts de
grote verbazing der toeschouwers, toen zij daar het „vermiste” kalf het
eerste levenslicht zagen aanschouwen!!
Voetnoot:

Hij die lering trekt uit de ervaring van anderen, is een wijs man.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zelf harmonica spelen is meer dan luisteren naar Bach.
Godfried Bomans. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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STRAALJAGERS STIL ... OPNAME!
************************************

Van één onzer medewerkers ontvingen wij het volgende bericht :
Het straaljager-vliegverkeer boven Twente werd op last van de lucht-
machtleiding stilgelegd om het christelijk mannenkoor „Sursum Corda”
uit Enschede gelegenheid te geven in de St. Plechelmus basiliek in Ol-
denzaal ongestoord opnamen te laten maken voor een langspeelplaat
die in september zal uitkomen.
Het ene militaire toestel dat moest landen werd in de lucht gehouden tot
het moment dat de opname onderbroken werd voor een maaltijd. Onder
leiding van dirigent Klaas J. Mulder uit Kampen werden opnamen ge-
maakt van acht geestelijke liederen.

(Uit De „Zwolse Courant”, 25 juni 1968) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uitbreiding Redactie:
Vanaf dit nummer zult u regelmatig bijdragen tegen komen van onze
vriend Albert Metz. Hij heeft zich bereid verklaart mee te willen werken
om de Belboei levendig en boeiend te maken; ook zal de vrolijke noot
niet ontbreken.
Het is de redactie een waar genoegen te kunnen meedelen dat Jan van
Flerik zich bereid heeft verklaard af en toe - als hij tijd en inspiratie heeft -
enkele regels voor de „Belboei” te zullen schrijven. Deze keer plaatsen wij
reeds twee gedichten van hem; „Scherven” en „Leven”.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LEVEN
*********

Dit alles heb ik wèl zo liefgehad
Een kinderlach, de vriendschap van de bloemen!

In duizendkleur'ge vreugden, niet te noemen,
In het rijke bloeien, langs mijn smalle pad.

Ofschoon ik ook wel van dat and're weet,
Is het niet bij macht, haar schaduw zó te stellen,

Dat 'k van geen enkele zegen kan vertellen,
En, dat ik, door haar kilheid 't al vergeet.

(zie ommezijde) 
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Elk onzer, ondergaat de wrange pijn,
Te derven eens, het volle rijke leven.

In knop en bloem, in kleur en fleur gegeven!
De zekerheid, van eens, niet meer te zijn.

Dan zal ik niet meer vragen naar 't waarom,
Niet denken, aan een ver, of vroeg verleden,
Als Hij mij roept, om eindelijk aan te treden,

Zal Hij tot mij, dit ene zeggen: „KOM”!

Dit weet ik, aan het einde van de baan,
Wanneer? Een ademtocht! Misschien wel morgen??

Van 't al ontheven, wel te zijn geborgen,
Uit Hem te leven, in Hem, nooit ondergaan!

Dit alles, heb ik wel zo liefgehad!
Dit bruisend blij, dit boeiend mensenleven!

In elke ademtocht aan mij gegeven,
In mij, een broos, een breekbaar aarden vat.

Jan van Flerik. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   L O F ! L O F !   
 

Ons redactielid Klaas de Boer behaalde vorige week de titel
„schoenmakersgezel”! Gezel de Boer: sterkte bij je verdere studie!

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

VAKANTIEPERIKELEN
*************************

HB zou op reis, ver weg naar een vreemd land. Veel had hij erover ge-
hoord en lang was er over gepraat, doch ten lange leste werd een vlieg-
reis besproken. Enkele vrienden, bijeen in ‚Havenzicht’, hadden het grote
nieuws vernomen, bestelden nog een rondje, want zeiden zij: „Die komt
nooit weerom!” Had je gedroomd, zei de reiziger fier en keek onversaagd
de zaal rond. Ober Jaap sprak: „En je pas dan?” Jurie zei: „Neem 't Urker-
land” ... Het vermoeden bleek de waarheid. Henk z'n pas was op de loop.
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Een and're? Ja in Zwolle, en een boete op de koop! Maar hij was ons toch
te glad af, want nu is hij al terug. Bruingebrand en vol verhalen, alleen
die rode rug ..... Henk zou Henk niet zijn, als hij niet iets moois meege-
maakt had. Want, luister maar:

Op een avond na een trektocht zaten J. en H. vermoeid
In de schemer lui te soezen, zonder jas en ongeschoeid.

Maar dan klinkt een zacht getokkel, het terras ontwaakt ervan
Zwarte mannen met gitaren, Olé Franco, Espagnol!

Dan beginnen ze te zingen, het gemoed raakt ervan vol.
Zomaar vraagt een Spaanse schone aan Henk of hij dansen kan!

En de Urker, nooit verlegen, schrikt er heel niet van terug!
Want hij laat zijn maat daar zitten, en pakt vlug

's Meisjes uitgestoken hand aan, en terstond
Zwieren en draaien zij de kring in 't rond.

Het orkest verhoogt het tempo!, de flamingo wordt gespeeld!
Iedereen gaat aan de kant staan,

kijkend naar het Hollands dansvoorbeeld!
En als de muziek dan ophoudt, klinkt gejuich en handgeklap!

„Temperamento” is zijn bijnaam, doch zijn knieën zeiden ..... knap.
A.M. 

____________________________________________________________

PIET VAN EGMOND, GENIE OP HET ORGEL
**********************************************

Piet van Egmond is geboren op 14 april 1912 te Amsterdam. Reeds op 6-
jarige leeftijd was hij in staat een kerkorgel te bespelen. Zijn opleiding
ontving hij aan het Amsterdams Conservatorium. Toen hij 17 jaar 'was
behaalde hij het einddiploma Orgel „Cum Laude”. Een jaar later het
Solisten-diploma, en enige maanden daarna slaagde hij voor ‚Piano’. Op
19-jarige leeftijd ontving hij de eervolle benoeming tot organist van het
„Concert Gebouw”. Hij verwierf bekendheid door zijn vele concerten
voor de NCRV, opgenomen in binnen- en buitenland. Ondermeer be-
speelde hij de orgels der „Dom” te Keulen, „Saint-Sulpice” te Parijs en
„Royal Albert Hall” in Londen. Onlangs vierde hij zijn 40-jarig jubileum als
organist, hetgeen onder meer herdacht werd door de uitgave van 3
jubileum LP's. Het beluisteren van deze platen wekt bewondering voor
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het grote improvisatievermogen van de jubilaris. De serie is verdeeld in:
‚Beroemde Kerkelijke Orgelmuziek’,  ‚Beroemde Wereldlijke Orgelmuziek’
en ‚Beroemde Orgel improvisaties’. Enkele bewerkingen die „eruit sprin-
gen” zijn:  ‚Voorwaarts Christen strijders’, het Herv. Gezang 203 (O eeuw'-
ge Vader) en de variaties over ‚Blijf bij mij Heer’. Zelden zal men zo'n
gevoelvolle vertolking van woorden naar muziek horen als hier.

Een speciale vermelding verdient nog de medewerking van de organist
aan de Alledagkerk, en aan de diensten voor belangstellenden, welke in
de Evangelisch Lutherse Kerk worden gehouden. Op een speciale en
ongedwongen manier worden buitenkerkelijken in Contact gebracht
met het evangelie. De belangstelling voor deze diensten is altijd heel
groot, mede natuurlijk dankzij de „sprekende” medewerking van Piet van
Egmond. De samenzang van zo'n dienst is ook uitgebracht op een LP,
onder het motto:  „Zingen bij Piet van Egmond”. Hierop komen voor: ‚De
zon schijnt in mijn ziel’, het welbekende ‚Van U wil ik zingen’ en ‚Dank U
voor deze morgen’. De samenzang wordt mede begeleid door Gerard
Engelsma, trompet.

Van harte aan te bevelen!
A.M. 

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

De Boer
 

U W     S C H O E N M A K E R !
- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

D E    R U Ï N E
*****************

Vertaling:
Eenzaam betrad ik het puin van de dromerige Ruïne. Alles is stil ...  de
nachtelijke maan stijgt nu omhoog uit een wolk. De wind steekt op, wat
huilt ze huiv'ringwekkend! Het is net een ademtocht (zucht) uit graven
en grafkelders ... bleek schittert het gesteente, ...  een gedaante wenkt
mij, knikt en spreekt: Broeder, wat helpt het om over het voorbijgegane
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te treuren en te dromen? Vol verlangen terug te zien, moedeloos te sta-
ren in het gesteente? Sterk je in de in de verte naderbij komende strijd
van de toekomst, sterk je in de strijd van nu, Daad, Arbeid, Scheppings-
kracht vermeerderen de glans van het Vaderland!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

V o o r       U w

 F I L M -       EN       F O T O A P P . 

Films: ontwikkelen en afdrukken

FOTO   WAKKER
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

SWING       L O W ,        S W EET        C H A R  O T
**************************************************

Vertaling:
("zingen: langzaam, goed aanhouden  en zo vloeiend mogelijk;

aandoenlijk en serieus)
Schommel rustig, heerlijke zegenkar, komend om mij naar huis te breng-
en, schommel rustig. Ik keek over de Jordaan, en wat zag ik? Een leger
engelen kwam achter mij staan, komend om mij naar huis te brengen.
Als u eerder dan ik daarheen gaat, vertel dan al mijn vrienden, dat ik ook
kom.
-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-

Het wederzijdse recht om elkaar ernstig, hartelijk, bescheiden, maar
tevens onbewimpeld de waarheid te zeggen, behoort de eerste voor-

waarde te zijn waaronder het verbond der vriendschap gesloten wordt.
____________________________________________________________

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 11 augustus!
Oplage:  120 stuks.


