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Goede en Vertrouwde Verzekeringen
Terstond ingaande dekking
Vlugge uitbetaling van schade
Billijke Premies en Voorwaarden
Dat zijn belangrijke punten die reeds Honderden
ondervonden hebben
Doe zoals hen en laat u vrijblijvend inlichten
Door:

JAC. KAPITEIN
Pieterhoekmanstraat 121, Urk.
Telefoon: 05277 - 736
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Abonnement: per jaar ƒ. 3,– ~ Voor postabonnee's per jaar: ƒ. 3,50 ~
Abonnementsgelden bij vooruitbetaling. Gironummer: 124.99.56
ten name van: Wouter Kramer, Wijk 1 - 38, Urk, met vermelding van
„Abonnement Belboei”.
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Vaste Medewerkers:
Wouter Kramer Wijk 1 - 38:
algemeen
Albert Metz
Wijk 2 - 20:
muziek, toneel, actualiteiten
Klaas de Boer
Wijk 3 - 28:
orgel, wist u, van de draaischijf
J.F. van den Berg Pruneslaan 20, Zaandijk: gedicht
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MINDERWAARDIG
***************************
In ons vorig nummer kozen we als thema LIEFDE, voor dit nummer
kozen we het thema MINDERWAARDIG.
De Farizeeër ging helemaal naar voren en bad bij zichzelf: „Mijn
God, ik dank U, dat ik anders ben dan de rest van de mensen, anders
dan die dieven, bedriegers en echtbrekers of die tollenaar daarginds.” LUCAS 18:11.
Onze gevoelens zijn heel dikwijls bedrieglijk. Ons werkelijkheidsgevoel klopt niet altijd op de werkelijkheid, Wij kunnen in allerlei opzichten minder waard zijn dan anderen, zonder ons minderwaardig
te gevoelen. Wij kunnen ook meer waard zijn, en toch onder minderwaardigheidsgevoelens gebukt gaan. Op zielkundig en geestelijk terrein kan het ons vergaan als op lichamelijk gebied. Een mens
kan zich fit voelen, terwijl hij een ernstige ziekte onder de leden
heeft. En men kan zich doodziek gevoelen, terwijl onze toestand
helemaal niet ernstig is. De dokter maakt zich niet erg bezorgd over
een zeezieke, hoe ellendig hij zich ook voelt, maar hij maakt zich wel
bezorgd over een hartpatiënt, hoe goed hij zich ook kan gevoelen.
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Wij hebben op geestelijk gebied een betrouwbare dokter nodig om de
diagnose zuiver te stellen, af gedacht van onze gevoelens aangaande
onszelf. De farizeeër voelde zich veel waardiger dan honderden mensen
uit zijn omgeving. Hij kon zijn meerderwaardigheidsgevoelens voeden
en koesteren doordat hij zichzelf in het licht stelde van mensen, die
burgerlijk niet bepaald helemaal onberispelijk waren. Deze man kwam
nota bene in de tempel zonder zich in het licht van God te stellen. Wanneer wij ons zoveel beter gevoelen dan anderen, dan zijn we zeker uit
het licht van Christus gelopen.
Hij, die ander, die tollenaar, is minderwaardig. In het licht van Christus
komen wij daar niet aan toe. Dan slaan wij de ogen neer en zeggen: Ik
ben minderwaardig, of liever onwaardig. De tollenaar dankte God niet,
dat hij niet zo schijnheilig was als die farizeeër.
Wij zijn zo gruwelijk-zondig, dat wij anderen slechter maken dan ze zijn
om zelf wat beter uit te komen. Wanneer wij niet hoog staan, en anderen
in onze omgeving staan wat hoger, dan kunnen wij die anderen wat
neerhalen in onze gesprekken. Dan maken wij onszelf en anderen wijs,
dat wij wat hoger staan.
Elk mens heeft behoefte aan de versterking van het gevoel van eigenwaarde. In de bevrediging van deze behoefte maakt hij vele onschuldigen en schuldigen tot slachtoffer. Er lopen vele moordenaars op vrije
voeten, die hun meerderwaardigheidsgevoelens voeden ten koste van
de naaste.
Eigenlijk vechten zij tegen hun minderwaardigheidsgevoelens door anderen minderwaardig te verklaren. Het is nog hopeloze zaak ook, want ik
word geen greintje witter door anderen zwart te maken. Alleen in het
licht van Christus worden wij bevrijd van deze doodslag.
0.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAN VAN FLERIK
*******************
In ons vorig nummer maakten wij reeds melding van het feit dat wij J.P.
v.d. Berg bereid gevonden hebben een gedicht in ons maandblad te
plaatsen. Natuurlijk is de heer Van den Berg bereid uw vragen aangaande een gedicht te beantwoorden; ook kunt u reacties (op- of aanmerkingen) sturen. Zijn adres staat op pagina 3 onder de rubriek „Vaste Medewerkers”.
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DROOM
*******************

Ik droomde .... Een concert, die wond're nacht
Werd in de ruime Bethelkerk gegeven!
Daar kwam de pracht van Bach's muziek tot leven,
Door koor, solist en instrument gebracht.
Zij streelden een aandachtig groot gehoor,
Want, schoon klonk daar, zo zuiver en gedragen,
„Kommt, kommt mir töchter, kommt und helft mir klagen”.
Uit de Mattheuspassie, 't openingskoor.
„So ist, so ist mein Jesu nun gefangen!”
Naast solostemmen, klonk daar het koraal!
En, zingend, spelend, was daar het verhaal,
Van, die aan 't schand'lijk kruishout werd gehangen!
„Erbarme dich, mein Gott, erbarme dich!”
Een alt, een vrouwenstem, zong in herhalen.
Viool en orgel, ruisende koralen,
En, dringend vragen „Gott, bin ich? bin ich?”
Dat donkere zingen van die jonge alt,
Viel, als een bede, in de vele harten,
Bach, laat ons zingen van de man van smarten!
Die, in 't einde onder 't schandhout valt!
Toen, „Blute nur”, zong helder de sopraan.
Met de hobo d'amour, klaagden violen.
Een boodschap is 't, voor ons, die dwalen, dolen,
Brak in dat lijden, eens de redding aan!
Zo trilde door de Bethel akoestiek,
Muziek! Het orgel ving weer aan te spelen.
„Bewein dein sunde gross” klonk uit de kelen,
Vertolkende, onsterf'lijke muziek!
Maar, toen de wekker, ratelend versprong!!
Was daar de tijd van waken aangekomen!
Wat kan een mens toch zoal niet bedromen!
Als eens die droom in werkelijkheid begon??
Jan van Flerik.
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
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VAKANTIE INDRUKKEN
**************************
Als één uwer vrienden wil ik graag iets vertellen over de vele bezienswaardigheden die ik gezien heb tijdens mijn vakantie in België; onder
andere bezocht ik daar de historierijke plaatsen Brugge en Gent. Enkele
van de vele bezienswaardigheden die mij het meest troffen waren toch
wel: de oude St. Nicolaaskerk, de Belfort, de St. Baafskerk en het kasteel
Gravensteen in Gent. De St. Nicolaaskerk is één van de oudste kerkgebouwen; dit gebouw dateert uit de 12e eeuw en is gebouwd in Romaanse stijl. De ramen zijn gebouwd in Renaissance stijl en waren erg mooi!
Ook het interieur is prachtig. Het was binnen wel wat donker, maar dit
komt door de donkere gebrandschilderde ramen. Na ongeveer 10 minuten lopen kwam ik bij de St. Baafskerk; deze Kathedraal is gebouwd in
Gotische stijl en dateert uit de 15e eeuw. Bij de hoofdingang werd mijn
aandacht getrokken door prachtig beeldhouwwerk. En dan de fraai bewerkte preekstoel!! Rechts bij de hoofdingang zag ik een plaat waarop
de geschiedenis van deze kerk was beschreven; onder andere stond
daarop vermeld dat Karel V hier gedoopt was. Bij het koor zag ik prachtige praalgraven; rechts van de preekstoel, in één van de zij-kapellen hing
een meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, voorstellende: „De aanbidding van het Lam Gods”. Het orgel is boven in de zijmuur gebouwd;
de akoestiek van deze kerk is goed hetgeen ik vast kon stellen aan de
hand van een orgelbespeling van Piet Kiel junior; ook een langspeelplaat, opgenomen in deze Kathedraal, is verkrijgbaar.
Iets verder op staat het oude Belfort, een bouwwerk uit het roemrijke
verleden met boven op de toren de vergulde draak. Deze toren is 95
meter hoog, en ik had dan ook een mooi uitzicht vanaf het carillonplateau. Deze toren dateert uit de 14e eeuw. Boven in de toren hing de
beroemde klok „ROELAND”. Op deze klok stond te lezen: „Als me se luidt,
is 't sturme in 't landt”. Deze klok waarschuwde de burgers bij brand of
onheil en oorlogsgevaar. Deze roemrijke klok is in het jaar 1659 verbrijzeld, is later opnieuw gegoten, maar tijdens de oorlog van 1914-1918 is
de klok opnieuw gebarsten. In 1948, na de Tweede Wereld oorlog heeft
men een nieuwe „Klokke-Roeland” gegoten, doch niet meer in de oorspronkelijke vorm van vroeger jaren; de klok weegt nu 6050 kilogram.
Vanuit de beiaardkamer kon ik de klokken zien van het carillon, dat men
iedere zaterdagavond nog hoort klingelen. Nu wil ik het hier bij laten en

wil eindigen met het aloude bekende lied over KLOKKE ROELAND.
Jan van Urk.
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KLOKKE ROELAND
**********************
Boven Gent rijst eenzaam en grijs
't oud Belfort zinbeeld van 't verleden;
Somber en groots, steeds stom en doods,
treurt d'oude held om 't Gent van heden;
Maar soms hij rilt, en eensklaps gilt
zijn bronzen stemme door de stede:
Trilt in uw graf, trilt Gentse helden,
Gij Jan Hyoens, gij Artevelden;
Mijn naam is Roeland 'k kleppebrand
en lui de storm in 't Vlaanderland!
Een bont verschiet, Schijnt 't bronzen lied
Prachtig weer tov'rend mij voor de ogen;
Mijn ziel erkent. Het oude Gent
't Volk komt gewapend toegevlogen!
't Land is in nood, „Vrijheid of dood”
De gilden komen aangetogen!
'k Zie Jan Hyoens, 'k zie de Artevelden
En stormend roept Roeland den helden:
Mijn naam is Roeland, 'k kleppe brand,
En lui de storm in Vlaanderland!
O heldenvolk, O reuzenvolk
O pracht en macht van vroeger dagen!
O bronzen lied, 'k Wete uw bedied,
En ik versta 't verwijtend klagen;
Doch wees getroost: Zie 't oosten bloost.
En Vlaand'rens zonne gaat aan 't dagen,
Vlaand'ren den Leeuw! Tril oude toren,
En paart uw lied, met onze koren,
Zing: Ik ben Roeland 'k kleppe brand
Lui de triomfe in Vlaanderland.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De redelijke man past zichzelf aan de wereld aan;
de onredelijke man tracht de wereld aan te passen aan zichzelf;
daarom hangt alle vooruitgang af van de onredelijke man.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~
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Wij struikelen in velerlei opzicht, wij allen; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. De schepen, ofschoon zij groot zijn en door sterke motoren voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen
maar het believen van de stuurman wil.
Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie hoe
weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is
de wereld der ongerechtigheid. Geen mens kan de tong bedwingen. Zij
is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij den
Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, vrienden, niet zo zijn. Doet soms een bron uit
dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?
Johannes.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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wezig geweest: Jurie Brouwer (1 - 65), Wouter Kramer, J. v. d. Sloot, Jan
van Urk en Jaap Gerssen (Rotholm 85). Er was steeds een prettige sfeer
op deze vergaderingen, welke nog steeds gehouden worden ten huize
van de secretaris. Enkele dingen willen wij hier nog nader belichten.
1. Urker kleding. Aanvankelijk lag het in de bedoeling het eerstvolgende concert in Urker Kledij op te treden. Maar na informatie onder de
leden bleek, dat te veel leden helemaal niets hadden. In zo'n korte tijd
is het niet haalbaar ieder correct in dit kostuum te laten verschijnen.
Wel moet u er rekening mee houden, dat in ieder geval voor maart
1969 ieder lid een Urker Pak moet hebben. Dat wil niet zeggen, dat u
nu gelijk zo'n pak moet laten maken. Wij dienen rekening te houden
met de financiële toestand van ieder lid persoonlijk. Daarom werkt
het bestuur op het ogenblik plannen uit om te komen tot een
kleding-fonds. Zo gauw we iets meer weten, hoort u dit.

VAN ONZE SECRETARIS
**************************

2. Het huishoudelijk reglement is in wording. Zoals u weet, zijn de statuten reeds ter Koninklijke Goedkeuring opgezonden.

Plotseling was het sterven van de moeder van onze leden J. en L. de
Boer. Wij beseffen vaak niet hoe broos het leven wel is. Bij zulke sterfgevallen worden wij er des te meer aan herinnerd. Graag hadden zij hun
moeder nog een poosje bij hun gehouden, maar God beschikte anders.
Moge Hij balsem gieten in de wonde, die geslagen is.

3. Een concept overeenkomst is de dirigent ter inzage gegeven, zodat
ook dit binnenkort op de ledenvergadering zal worden behandeld.
Ook over de repetitie-lokaliteit wordt steeds breedvoerig gesproken.
Jammer genoeg ziet het bestuur geen andere oplossing. Als u ideeën
hebt in die richting, gaarne aanbevolen. Uiteraard zijn we de notabelen van de Hervormde Gemeente dankbaar, dat wij hier mogen repeteren; maar het is nu eenmaal geen repetitie-ruimte bij uitstek, ook
gezien de gestadige groei van ons koor.

In Memoriam:

(Mevrouw De Boer was ook abonnee van de Belboei)
.—.—.—.
De leden Meindert Korf en Henk Oost konden niet langer lid van onze
vereniging zijn, zij het dan om verschillende redenen.

Dit was zo het één en ander van de laatste bestuursvergaderingen. Wilt
u nadere oriëntatie, stap bij de secretaris binnen en hij zal u gaarne van
dienst zijn!

.—. — . —.

Zou het niet mogelijk zijn, vrienden, dat een ieder, die om de één of
andere reden de repetitie niet kan bezoeken, hij dit vroegtijdig doorgeeft aan het secretariaat?

Praktisch alle zaken, die op de laatste twee bestuursvergaderingen ter
tafel zijn gekomen, zijn ook afgehandeld tijdens de repetities en van alles
hebt u nota kunnen nemen. Van de leden zijn op deze vergadering aan-

Het komt nog te veel voor, dat dit niet gebeurd! Vaak blijkt dan wel bij
nadere informatie dat de reden wettig is. Graag zouden wij zien, dat,
voor de aanvang van de repetitie, bekend is wie er die middag niet is.
Mogen wij op uw aller medewerking rekenen??
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Gezellig avondje in „Irene”
Misschien is het voor de leden, die er die avond niet konden zijn, wel
leuk om even in het kort een verslagje van de avond op 27 juli in „Irene”
weer te geven. Dit avondje was een idee van onze 2e penningmeester
Luut de Boer: gezellig bij elkaar zijn om muziek te beluisteren. En het was
gezellig! Alles moest geïmproviseerd worden, maar bij een goede voorbereiding had het niet beter kunnen zijn. Onze dirigent had zijn muziekinstallatie opgesteld; er was voor elk wat wils. Wat kan muziek mooi zijn
wanneer een deskundig iemand het eerst uitlegt! Wat hebben we genoten van de 5e symfonie van Beethoven! De koorzang van de diverse koren van onze dirigent: enorm! Steeds werd er afgewisseld met pauzes,
waarbij de keurige bediening direct opviel. Natuurlijk bleef onze vriend
Jan van Urk (Jan van Mariap) niet achter. Hij moest ons even laten genieten van Meneer „Verstuit”, die, al hebben wij reeds verschillende keren
kennis gemaakt met meneer Verstuit, weer op kundige wijze werd vertolkt door vriend Van Urk (zie ook Belboei, nummer 4). Verder was er een
verloting met vele mooie prijzen, en die verloting heeft, onze penningmeester een slapeloze nacht bezorgd: Hij gelooft nu nog steeds niet dat
een zo groot bedrag de opbrengst was van een verloting op een avond,
waarbij toch de vertering ook door onszelf betaald moest worden. Vrienden, het was enorm. Op die avond was een sfeer die je niet kan beschrijven, en wat belangrijk was: je voelde een onderlinge band. Dat is een
belangrijk voordeel voor goede prestaties. Vanaf deze plaats willen wij
nogmaals vriend Luut de Boer hartelijk danken voor de organisatie, en,
onze dirigent voor de deskundige uitleg tijdens deze avond. We kunnen
alleen maar zeggen: „Wanneer is de volgende?”
•—•—•—•—•—•—•
Ons is opgevallen:
Dat er nog veel leden zijn, die hun muziek niet op nummer hebben
liggen in hun map. Waar denkt u dat die nummers voor zijn? Ze vermijden onnodig tijdverlies op de repetities. Laten we dat uurtje zo productief mogelijk maken. Afgesproken?
Luut Kamper.
Vreugde genieten verveelt,
vreugde geven nimmer!
Aug. / Sept. 1968
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Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
Van goedheid en gerechtigheid bezingen.
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang
Mijn psalmgezang.
Verdelgen zal ik uit het land de kwaden,
Die heimelijk hun naasten durven smaden,
In wier verharde hart de trots gebiedt,
Ik duld hen niet.
Geen goddelozen zijn voor mij verborgen.
Ik zetel ten gerichte elke morgen.
Ik delg de bozen uit, dat Sion zij
Van onrecht vrij!
David.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WIJ FELICITEREN
********************
7
13
30
29
29

September:
: Graddes Brouwer
: Jan de Boer (6-141)
: Geert Gerssen
: Jurie van den Berg
: A.P. Brouwer!

Oktober:
1 : Jelle Ekkelenkamp
8 : Wouter Kramer
20 : Luut de Boer

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T.O.G. (VERVOLG)
********************
In die tijd van T.O.G. hadden wij gebrek aan een goed repetitie-lokaal;
hiermee hebben wij veel gesukkeld. Wij hebben gerepeteerd in de oude
scheerzaak van De Ober, voorheen Nachtingga. In de kapperszaak van
Klaas Jelle Hakvoort hebben we ook gerepeteerd, eveneens in de
„Vriendschap” van T.C. van Eerde.
Ons laatste repetitielokaal was de „Vriendschap” daar hebben wij gezellige avonden beleefd. De vereniging had toen zo'n 20 leden; slagwerk
hadden wij zowat in 't geheel niet: een kleine trom hadden wij van Ph.
ten Napel, een produkt van hem zelf. Kleine Jan ten Napel bediende deze
trom. Dat was alles wat wij aan slagwerk bezaten; later hebben wij een
officiële kleine Trom gekregen van Ansingh uit Zwolle. Zoals ik reeds
vermeldde, repeteerden wij in gebouw DE VRIENDSCHAP. Wij waren net
Aug. / Sept. 1968
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bezig een plezierige mars te spelen, toen er een persoon het lokaal binnen rende met de brul: Brand! Brand! Wat was het geval? De voormalige
rokerij van Willem Lichtendal stond in de fik. In een ommezien was het
lokaal leeg: ieder zocht een goed heen komen. Deze brand was een
wrede verstoring van onze repetitie, die zo leuk was begonnen.
Het was in de tijd dat het Urkerland verkaveld zou worden; de laatste
opper hooi van de toen nog gemeenschappelijke weide zou worden
opgehaald. Dit ging gepaard met muziek van de mondorgelclub T.O.G.
en een toepasselijk woord van de heer Klaas Koffeman. Hij memoreerde
dat thans het gemeenschappelijk gebruik van het grasland tot het verleden behoorde.
Geert Oost heeft hiervan nog een foto. In die dagen heerste er crises:
werkeloosheid; er werd een vereniging voor arbeiders opgericht de
O.A.B. „ONS ALGEMEEN BELANG”. Ieder jaar hield deze vereniging haar
jaarvergadering en T.0.G. had als taak deze vergaderingen met muziek
op te luisteren. Als beloning ontvingen wij enkele nieuwe instrumenten,
die wij maar al te graag in ontvangst namen.
T.O.G. was ook lid van de Landelijke Mondorgel Bond; deze bond gaf ook
een maandblad uit. In dit maandblad heeft T.O.G. een keer gestaan in
Urker Klederdracht. Deze bond had ook een eigen muziekuitgeverij, zodat wij onze nummers, speciaal voor mondorgelclub geschreven, konden aanschaffen.
Wij speelden ook als begeleiding van een solist: een violist. Een zoon van
wijlen Ide Snoek, Gerrit Snoek speelde viool, en als hij dan met vakantie
op Urk was, bezocht hij altijd de repetities van T.O.G. Wij speelden dan
nummers als „De winter is voorbij”, „Avondlied”, de „Ouverture ‚Vinela’”,
de fantasie „Stradella”, de wals „Dixie”, „Abenddamerung”. Een dergelijke
avond was een ware muzikale belevenis voor ons.
De laatste uitvoering van T.O.G. was met medewerking van het plaatselijk strijkje „Crescendo”. Het strijkje „Crescendo” repeteerde in de scheerwinkel van De Ober; zoals je wel merkt was een repetitielokaal een luxe:
want die waren niet dik gezaaid. We hebben ook wel repetities bij mij
thuis gehouden en dan speelde ondergetekende op het orgel, samen
met T.O.G. Dan stond de Hoek vol luisterend publiek. Op een dergelijke
manier werden aan de Culturele vragen beantwoord.
Zoals ik reeds vermeldde, waren wij geziene gasten, op de Gereformeerde Vereniging van Drankbestrijding. Iedere winter werd er een propaganda-avond gegeven, waar dan door verschillende sprekers het woord
werd gevoerd, en voordrachten en dergelijke gedaan. In die tijd trad de
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bekende voordracht kunstenaar de heer Woestenberg uit Andijk hier
vaak op; vaak droeg hij de bekende voordracht „Die Arme Dooie Pier”
voor. De Gereformeerde Vereniging van Drankbestrijding organiseerde
weer een propaganda-avond in de voormalige „Bewaarschool”. De zaal
was geheel gevuld, toen voorzitter P. Nentjes de vergadering opende en
daarna T.O.G. zich liet horen. Na de pauze was het woord aan de bekende Urker voordrager (schilder) Jan Kramer met de voordracht: „Die Arme
Dooie Pier”'. Deze voordracht verwekte lach salvo's, zo hevig, dat de
kerktelefoon zo af en toe moest worden afgezet. Tijdens dit optreden
bleef iemands kaak staan van het lachen: de dokter moest er aan te pas
komen. En zo hadden wij een gezellige tijd.
Jan van Dalfsen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TSJECHO-SLOWAKIJE
***********************
De dood van Stalin in 1953 werd in geheel Rusland als een opluchting
gevoeld, hoewel voorlopig hiervan naar buiten toe weinig kon blijken.
Vanaf 1956 begon het tijdperk van de „destalinisatie”. Dit betekende
voor de verhouding tot het buitenland: grotere openheid ten opzichte
van de westerse wetenschap en cultuur, begin van uitwisseling van
geleerden en kunstenaars. Daarbij greep Chroestjew terug op Lenin, aan
wie hij de gedachte van de coëxistentie toeschreef. Chroestjew verstond
hieronder een vreedzaam samengaan tussen de wereld van het kapitalisme en de wereld van het communisme, met behoud van ieders eigen
ideologie.
Dit verwekte in de satelliet landen grote verwachtingen; onder de Polen
en vooral onder de Hongaren, die zich als niet-Slaven veel minder verbonden voelden met Rusland. November 1956 brak te Boedapest een
opstand uit. Het standbeeld van Stalin werd omvergehaald. Maar dit was
niet, wat men te Moskou met destalinisatie beoogd had. Weldra rolden
de Russische tanks door de straten en de opstand werd bloedig neergeslagen.
In de loop der jaren, en duidelijk sedert de destalinisatie, is het uiterlijk
van de communistische pers veranderd; de leesbaarheid is groter geworden. Ook is er meer variatie tussen de Poolse, Bulgaarse, Hongaarse Tsechoslowaakse pers en die van andere communistische landen, min of
meer parallel aan de onderlinge verschillen op andere terreinen. Zoals de
grimmige blik van Stalin overging in de glimlach van Chroestjew, zo is
opmaak en uiterlijk van de bladen plezieriger, meer westers geworden
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en gebleven, ook na Chroestjew. Dit nieuwe uiterlijk was vooral het werk
van Adzjoebei, schoonzoon van Chroestjow en onder diens bewind
hoofdredacteur van de „Izwestija” (= nieuws).
Of deze niet-principiële veranderingen ooit zullen leiden tot principiële,
is praktisch ondenkbaar. Het zou immers betekenen een fundamentele
wijziging in de opvatting dat de pers moet zijn: een pers
1. met een militant karakter (gericht tegen elke vijand),
2. met een partij-karakter (koste wat het kost de partij verdedigend) en
3. met een ideologisch karakter (volgen en uitdragen van de onfeilbaarheid van het marxisme-Leninisme).
In augustus 1968, 12 jaar later na de inval in Hongarije, wordt het naar
vrijheid snakkende Tsjecho-Slowakije door de Russische troepen bezet.
Hieruit blijkt weer eens te meer dat Vrijheid en communisme niet hand
in hand kunnen gaan. Vrijwel de gehele wereld protesteerde, en terecht,
immers hier werden de rechten van de mens met de voeten getreden! In
de „UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS” lezen we in
Artikel 18: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen.
Artikel 19: Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting, zonder inmenging een mening te koesteren en door alle
middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden
op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Artikel 20: Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging
en vergadering. Niemand mag worden gedwongen tot een
vereniging te behoren.
Tsjecho-Slowakije had een andere mening omtrent het communisme
dan Rusland; doch Rusland tolereerde geen andere denkbeelden dan de
hare en hierin vertrad zij de menselijke vrijheid op barbaarse wijze.
Wouter Kramer.
Gelukkig de mens die om zichzelf kan lachen.
Hij zal zich altijd amuseren.
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1953 - 15 JAAR VISSERSKOOR „CRESCENDO” - 1968
******************************************************
5 september was voor het Visserskoor „CRESCENDO” een gedenkwaardige dag! Herdacht werd dat 15 jaar geleden dit Mannenkoor werd opgericht door Fokke Hoekstra, Tjeerd Hoekstra, Wijchert Hoefnagel en Toon
Bakker. Op de eerste repetitie in SAMUËL waren ± 20 leden aanwezig
met hun dirigent Louwe Kramer. Met groot enthousiasme werd gewerkt
en gestaag groeide het ledental; de band aan elkaar maakte er een gezellige vereniging van, die de naam „CRESCENDO” (= sterker worden,
toenemen) kreeg. Voor het eerst trad de vereniging naar buiten in 1955
(met 62 leden); er werd deelgenomen aan een concours in Roermond.
Zeer gespannen waren de zenuwen!, de knieën knikten!, maar groot was
de beloning, want met 136 punten werd de EERSTE PRIJS behaald in de
vierde afdeling. De derde en tweede afdeling werden onder leiding an
Louwe Kramer gauw overbrugd.
In 1957 nam Meindert Kramer, die als koorlid bij de 1e bas stond, de
dirigeerstok van zijn vader over. Hij was het die CRESCENDO klaar stoomde voor de EERSTE AFDELING waarin het nu zingt. Dit werd een feit in
1963 in Huizen; CRESCENDO bestond toen 10 jaar.
Op concours gebied trok men zich terug en men ging meer de aandacht
richten op concerten en grammofoonplaten. In de regel geeft men nu 6
concerten per jaar; in samenwerking met dirigent en leden kan dit gewijzigd worden.
Reeds 6 kleine en 6 langspeelplaten, die in deze categorie tot de „bestsellers” behoren, zagen het levenslicht.
Het ledental is blijven groeien en zij telt nu ± 120 leden, en is daarmee
het grootste Mannenkoor van Urk; doch de gezellige sfeer is gebleven:
nog steeds voelen de leden zich één grote familie. Crescendo kende ook
dieptepunten, maar deze werden door het grote enthousiasme der
leden en de als motor fungerende secretaris, Toon Bakker, steeds weer
overwonnen. Door een goede afbakening van de diverse taken heeft
men bereikt dat CRESCENDO een gezonde vereniging is geworden.
CRESCENDO maakt zich op tot het vieren van haar derde lustrum! Men
zal dit sober doen: een HERDENKINGSDIENST in de BETHELKERK, geleid
door Erevoorzitter/Beschermheer Ds. H.R. Groenevelt (thans predikant te
Barneveld). Verder zullen nog twee koren „acte de présence” geven,
namelijk het SCHEVENINGS VROUWENKOOR en het NAGELER GEMENGD
KOOR. Verder zullen er enige soli vertolkt worden door Teun Schenk en
een Sopraan uit Utrecht.
Klaas de Boer.
Aug. / Sept. 1968
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GELUKWENSEN
******************
Bestuur, Dirigent en Leden van „CRESCENDO”: vanaf deze plaats
HARTELIJK GELUKGEWENST MET UW 15-JARIG JUBILEUM!
Wij spreken de wens uit dat het in de komende jaren met het Urker
Visserskoor „CRESCENDO” nog steeds ‚Crescendo’ moge gaan!
. . . Een halve tel te laat inzetten
. . . Kan een heel consert doen mislukken !!
. . . Tijd speelt dus een belangrijke rol !!
. . . KOOP DAAROM EEN BETROUWBAAR HORLOGE BIJ:

Gerrit van Sijtje
U KOOPT TOCH OOK BIJ ONZE ADVERTEERDERS ??
IMMERS: ZIJ STEUNDEN ONS
STEUNT U NU HEN !!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Verder werkten aan dit nummer mee:
In de eerste plaats natuurlijk onze secretaris Luut Kamper
Jan van Urk: „Vakantie indrukken”
Jan van Dalfsen (oud-dirigent): „T.O.G.”
Kopie inleveren: uiterlijk zondag 13 oktober !!
Opent u een nieuwe zaak? Wilt u een circulaire laten maken?
Stelt u zich dan met ons in verbinding!
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VAN HARTE . . .
******************
In één van de vorige nummers konden wij u vol vreugde melden dat een
redactielid gezel(lig) geworden was. Zijn collega lid, hierdoor geïnspireerd, sloeg aan het denken, u kent dat wel. Dat gaat dan zo van: Je
denkt toch zeker niet dat ik me door een gediplomeerde schoenverpr...
(lees koper) op mijn bibob laat zitten! De stimulans was er en het resultaat is nu dat de redactie weer een titel rijker is. Dhr. Wouter Kramer is
namelijk tot gediplomeerd hoofdonderwijzer gebombardeerd, zodat hij
nu gefundeerd ten aanval kan trekken tegen „buitendehavense” woordverminkingen op de repetities, de dirigent ten spijt .... Dit belooft heel
veel voor de toekomst, al doemen er zware militaire wolken op. Enfin,
Jan Soldaat heeft ook behoefte aan goede voorlichting. Geen verbazing
dus, als u eerdaags via het journaal verneemt dat de „LEGERKOERIER”
wordt verdrongen door de „KRANTGRANAAT” met medewerking van
vriend Kramer. Wij hopen dat u nog lang aan de Belboei (en Tuindorp)
trouw mag blijven, en succes voor de toekomst! O ja, nog wel gefeliciteerd ....
Albert Metz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HULP EN STEUN
********************
„Hulp en Steun” is een welbekend gebouw op Urk, waar vele Urker vissers hulp verkregen.
Steun zocht verleden week de jonge visser Wouter de Vries toen hij zijn
evenwicht verloor.
Een kapotte bierfles is evenwel niet het aangewezen steunpunt, zodat
een onzachte en pijnlijke kennismaking volgde. Eén troost, 't is na het
kuilseizoen en de stembanden zijn nog best!
A.M.
...
...
...
...
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De neiging om in anderen het goede te zien, getuigt van een
goed hart.
Zwijgzaamheid is de grootste kunst van conversatie.
Vriendelijkheid is een sleutel, die op alle deuren past!
„Men zegt” is reeds een halve leugen.
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