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CRESCENDO
Mattheus 4 vers 19:

En Hij zeide tot hen:
Volg Mij, en Ik zal u
vissers der mensen
maken.

Plakboekenarchief van “Crescendo”
Deel 3
C HR . U R KE R
V I S S E R S K O OR
C R E S CE N D O

Van juni 1972
tot december 1977

Postbus 78
8320 AB Urk
Adresregel 4
Meer over Urk bekijken, beluisteren of lezen:

E-mail:
info@urkervisserskoor.nl
Website:
Www.urkervisserskoor.nl

Www.documentatiecentrumurk.nl
Email: kjromkes@hotmail.com
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Oytreden V8,n het Chr. Url::orVissersl.coor "Or esc endo " op ::~aterdag
24 juni 1S72 in he t N-ederl.~_~ervobejJardentehuis
te Meppel.

--~Qnvang7 uur.
Dirigent: Meindert Lramer
Declamatie: Jelle Koffeman
1)
2

3

4

5

Soliste: Lammy de Bruin

Koor: Gij s'Heeren knechten, looft den Heer
Opening
Koor: God baande door de woeste baren
Jezus, Die mijn ziel bemi~t (met solo)
lIebt g'een 'anker'sterk
. (met solo)
Ik heb de vaste grond gevonden
3010zang Lammy de "3ruin
Koor: Neerland en Oranje
:0en toevlucht in gevaren
3eer ik geef m'aan U volkomen
0, eeuvge Vo.der

H.de ;Jolff
J./.J\J-anepol
IC.j- • r.~ulder

F __U 2 E

H.J?ijlman
Manrien, broeders ziet het tielren
]I. J .l.j[ulder
Mijn toevlucht
de paarlen :';:oort(met solo)
7 Declamatie: JellG Koffeman
8) Ziet in blinde razernij
koor:
-~Ioede storm zijn krachten spant
Eens zal op dG grote morgen
:Sluiting
9
N.B. Indien niet anders aangegeven zijn de koorbewerkingen
vaD de dirigent.
6
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Geestelijke liederenavond
in Nieuwe Kerk
Urker Visserskoor
"Crescendo"
Ten bate van het Gereformeerd
Centrum voor Verpleging en
Reactivering "De Wijngaard" in
Huis ter Heide werd zaterdagavond in de Nieuwe Kerk een
concert gegeven door het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo" met medewerking van de
organist Jan Bonefaas, de sopraan
Lammy de Bruin en de declamator J. van Oost.
Het programma bestond uit bewerkingen van geestelijke liederen, orgelspel en declamatie.
De avond werd geopend met een
korte schriftlezing en een kort
gebed door de directeur van bovengenoemde inrichting.
"Zingen" kunnen de Urkers, daar
ben ik van overtuigd, evenals van
de goede bedoeling en de volledige inzet en overgave waarmee zij
dit doen. En dát is dan het positieve van dit concert.

CPrOfJramma
van de zangavond in de Nieuwe Kerk te Zeist
op zaterdag 15 juH 1972,
te geven door
het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo".
dirigent Meindert Kramer.
Soliste: Lammy de Bruin, sopraan.
Organist: Jan Benefaas
Declamator: Jelle Koffeman.

*
Aanvang 19.30 uur -

Sentimenteel
Hoewel Urk al sedert een tiental
jaren met de vaste wal is verbonden, is het wat het geestelijk
lied betreft een eiland gebleven.
Voor goede romantiek heb ik begrip, ik ben er zelfs gek op, maar
sentimentaliteit komt mij, zeker
wat het geestelijk lied betreft, als
onecht en oneerlijk voor. De sopraan Lammy de Bruin beschikt
over een redelijk goede stem maar

Kerk open 19.00 uur.

*
Deze avond is t.b.V. de stichting "De Wijngaard"

vooral in de hoogte intoneert zij
erg onzuiver.
De organist Jan Benefaas begeleidde goed. In zijn improvisatie
bleek zijn kennis VaJ11 de harmonie. Toch vond ik ook zijn bewerking van gezang 49 uit de Hervormde bundel nogal sentimenteel. Vooral de ongelijkheid tussen manualen en pedaal vond ik
nogal hinderlijk.
De declamatie van de Heer J. van
Oost was helaas niet altijd verstaanbaar. Zijn keuze was gevallen op werk van de dichters W.
de Merode en A. Wapenaar. Zijn
benadering vond ik nogal geforceerd, hetgeen deze prachtige gedichten niet ten goede komt.

Impulsen

*
*:

Aan de uitgang

worden

grammofoonplaten

van "Crescendo"

"nagelaten betrekkingen van in zee omgekomen vissers".

verkocht

t.b.v.

Tot slot nog dit: diegenen, die
vanwege hun geloofsovertuiging
aan dit concert veel waarde hechten, wil ik dit niet afnemen, maar
persoonlijk moet ik, èn op muzikale, èn op theologische gronden,
deze vorm van het geestelijk lied
afwijzen.
Misschien krijgt het geestelijk
lied door het verschijnen van het
nieuwe liedboek der kerken nu
nieuwe impulsen en nieuwe kansen.

Rest mij nog te vermelden, dat de
kerk zaterdagavond slechts matig was bezet.
M. P. Oostlander

d ruk k e r ij "s tee n b erg en"
slotlaan 220 - zeist
telefoon 03404 - 12452

de drukkerij

in het centrum

van visitekaartje

van zeist

tot boek

1. Koor: Gij 's Heeren knechten looft den Heer.

2. Opening
3. Koor: God baande door de woeste baren
Jezus die mijn ziel bemtnt (met solo)
Hebt g' een anker sterk (met solo)
Ik heb de vaste grond gevonden.
4. Orgelsoio
5 Koor: Neerland en Oranje

H. de Wolf

Een toevlucht in gevaren Heer

J. Zwanehof

Heer ik geef rn' aan U volkomen
(met solo)
0, eeuwge Vader

K. J. Mulder

6. Declamatie: Jelle Koffeman
7. Koor: Ziet in blinde razernij
Mijn toevlucht

K. J. Mulder

Hoe de storm Zijn krachten spant
8. Solozang
9. Koor: Marmenbroeders ziet het teken

F. Pijlman

De Paar'len poort (met solo)
Eens zal op de grote morgen
10. Sluiting

*

Wijziging voorbehouden.
Indien niet anders aangegeven, zijn de bewerkingen

van de dirigent.

Chr. Urker -Visserskoor "Crescendo" zong

Vele honderden genoten van een
Indrukwekkende koorzangavond
In de Hervormde Nieuwe Kerk
aan de Boulevard hebben afgelopen zaterdagavond ruim 500 mensen genoten van een bijzonder
fraaie kooravond die werd verzorgd door het befaamde Chr.
Urker Visserskoor "Crescendo"
o.l.v. Meindert Kramer. De baten
van deze avond kwamen ten goede aan het revalidatie- en reactiveringscentrum "De Wijngaard"
te Huis ter Heide. De geestelijk
verzorger van dit huis, de Zeister Vrijgemaakt Geref. predikant
ds. A. Veldman opende de avond
met een hartelijk woord van welkom aan de Urker Vissers en met
een lezing uit de Schrift. Voor
dit openingswoord hadden de
mannenstemmen de kerkruimte
reeds gevuld met een machtig
vertolkt "Gij, 's Heeren knechten
looft den Heer".

Intermezzo

Loffelijk

Een intermezzo in deze machtige
zandavond vormde de declamatie
van Jelle Koffeman. Hierna vertolkte het koor een drietal zeer
bekende
geestelijke
liederen,
"Ziet in blinde razernij", "Mijn
toevlucht" en "Hoe de storm Zijn
krachten spant". Na bijzonder fijne solozang werd het koorgedeelte van het concert afgerond met
het
bekende "Mannenbroeders,
ziet het teken"
De Paar'lenpoort" (wederom' m~t een prachtige solopartij) en "Eens zal op
de grote morgen". Na de sluiting
van deze avond zongen koor en
aanwezigen tezamen "Ik wil U 0
God mijn dank betalen'.

De zangavond van afgelopen

initiatief

zaterdagavond was ongetwijfeld een
zeer loffelijk initiatief. Ten eerste
werd er het zegenrijke we7'k van

"De

W'ijngaard" mee gesteu.nd
maar daarbij werd het Zeister
publiek in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de
'f' k k:
d U
magm te e oorzang van e rker Vissers, die, zoals ds. Veldman het t7'effend uitdrukte "een
blijmoedig uitgedragen geloof pa-

..

Het

Urher

Visserkoor

z.oals dat
in de

r~n ,~an werkeltJke kunstbeoefe- afgelofJen z.aterdagavond
mng . Het was verheugend dat NIeuwe Kerk optrad.

Met begeleiding van de bekende
organist Jan Bonefaas vertolkte
het koor vervolgens bekende
geestelijke liederen als
"God
baande door de woeste baren" en
"Jezus die mijn ziel bemint". In
dit laatste lied zong de sopraan
Lammy de Bruin op zuivere en
ingetogen wijze de solopartij. Datzelfde deed zij ook in de vertolking van het voor het Visserskoor zo toepasselijke "Hebt g' een
anker sterk". Het koor sloot het
eerste deel van het concert af met
"Ik heb de vaste grond gevonden".

Indrukwekkend
Na een stemmingsvolle orgelsoio
van Jan Bonefaas vervolgde het
koor met een indrukwekkende
uitvoering van "Neerland
en
Oranje", Na "Een toevlucht in
gevaren Heer" kon men weer genieten van een excellente sopraansolo in "Heer ik geef m' aan
U volkomen", waarna de Urker
vissers met ,,0, eeuwge Vader"
vervolgden.

"CRESCENDO" CONCERTEERDE.
Het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo",
ol.v. Meinderd Kramer mocht j.l. zaterdag 15
juli j.l. optreden <in de Ned. Herv. Kerk aan
de Boulevard te Zeist.
Vooraf werd opgetreden in een Tehuis voor
Ohronlnsche Zieken "De Wijngaard", voor de
patiënten hier verpleegd.
Na een broodmaaltijd in dit tehuis te hebben gebruikt, trad men om half acht op in de
Herv. Kerk te Zeist, waarvan de baten bestemd waren voor "de Wijngaard".
Ds. Veldman (Geestelijk verzorger van dit
tehuis) opende deze Zangavond met Schriftlezing en gebed, en sprak in zijn openingswoord, dat het deze keer de derde maal was
dat hij een dergelijke avond met medewerkeng
van "Crescendo" opende, o.a. te Rotterdam
(Delfshaven),
"Crescendo" mocht deze mooie zomeravond
een fraai concert verzorgen in deze prachtige
kerk met zijn goede acoustiek. Medewerking
verleende Lammy de Bruin (SOlist),Jelle Koffeman (declamator) 'en Jan Benefaas (organist).
Na een daverende ovatie, werd als toegift
(op veler verzoek) nog eenmaal "Neer'land en
Oranje" gezongen. Teilliler gezien het "doel"
van deze Zangavond, mag "Crescendo" op een
zeer geslaagd optreden terugzien.

tussen de 500 en 600 mensen zaterdagavond aanwezig waren, alhoewel een dergelijke avond natuu7'lijk een stampvolle kerk verdiend had. Het is een prettig
vooruitzicht dat de organisatoren
van plan ziJn om i.n het komende
winterseizoen nogmaals een dergelijke avond met de Urker Vissers te organiseren. We zullen ze
in Zeist wederom als gmag geziene en gehoorde gasten begroeten.

" Urkerland" 21 juli '72

================-========

woensdag 26 juli
18.41 • STEREO Veel gevraagde gewijde
muziek
Vandaag koren uit Urk. 1. Kracht in
zwakheid, Johannes Hazeu Czn.
Mannenkoor "Oud-Halleluja"
o.l.v.
Auke Kapitein. 2. Ach blijf met Uw
genade, Heer Jezus, ons nabij, Melchior Vulplus/bew. G. Gringhuis. Urker Vissers;vrouwenkoor o.l.v. Jan
Zwanepol. Geert Grlnghuls, orgel. 3.
eeuw'ge Vader, sterk in macht,
John B. Dykes. Chr. Urker Vlsserskoor "Crescendo" o.l.v, Meindert Kramer. Felke Asma, orgel. 4.
Tel Uw zegeningen, tel ze één voor
één, Joh. de Heer/bew. Gaston Simono Urker mannenkoor "Halleluja"
o.l.v, Simon Pluister. 5. 0 God, die
vol van liefde zijt, Georg L. de
Vries. De "Urker Zangers" o.l.v,
Frits Bode. Klaas J. Mulder, orgel.
Zie artikel op bladZijde 10/11.

o

"Oud-Hallelujah", mannenkoor, dirigent Auke Kapitein (79), Urk, 40
leden, geen uniforme kleding, repertoire: Psalmen (berijming 1773) en
Hazeu-liederen, . 3 langspeelplaten,
repetitie in Wilhelminaschool, zaterdagavond 8.00-9.30 uur.

,,~allelujah", mannenkoor, dirigent
Simon Plu~ster (58), Kraggenburg,
tweede dirigent H. C. Janssen (25),
Swifterbant, 85 leden,. klederdracht,
repertoire: hoofdzakelijk geestelijke
liederen en liederen van de zee, 11
lp's, repetitie in gebouw Irene, zondagmiddag van 2 tot 4 uur.

"Als het 's nachts heel stil was op de Noordzee, zongen mijn broer en ik
tweestemmig. Dat klonk prachtig. Dan kwam er een schip langs en ze
zetten de motor af om beter te kunnen luisteren."
De 79-jarige Auke Kapitein vertelt het met een glimlach, zijn ogen starend
in de verte, alsof hij het zelf weer hoort.
In .zijn Urkse bejaardenwoning vraag ik te hard: Wat zong u?
"Een psalm of een Hazeulied. We zongen alleen geestelijke liederen. Als
we met andere Urker vissers ergens in een haven lagen, zongen we op
één van de schepen."
Auke Kapitein zingt nog altijd en hij is
dirigent van "Oud-Hallelujah", een koor
van nu 30 mannen en vijf vrouwen, dat
zich alleen bezighoudt met het niet-ritmisch zingen van de psalmen in de oude
vertaling en de liederen van Johannes
Hazeu, een Amsterdamse boekhandelaar, drukker en uitgever uit de negentiende eeuw.
Auke Kapitein heeft geen muziekopleiding gevolgd.
"Ik begrijp het zelf niet," zegt hij lachend .. ,ik heb het bij ervaring aangeleerd."
Met zijn mannenkoor (..die vrouwen zijn
er de laatste tijd bijgekomen en waarom
zullen ze niet mee mogen zingen, als ze
dat nou graag willen") heeft hij ook
twee langspeelplaten volgezongen en onlangs hebben "Oud-Hallelujah" en Auke
Kapitein een nieuw platencontract afgesloten. Kapitein staat overigens wat
sceptisch
tegenover
"die
platenromrnel". Hij zal niet staan te dringen om
een nieuwe plaat op te nemen, maar hij
zal wel meewerken, ..Niet uit winstbejag," zegt hij. Trouwens, Auke Kapitein
wordt er niet rijk van. "Voor de tweede
plaat heb ik totnogtoe zestig gulden gekregen," vertelt hij.
Toch zijn die langspeelplaten van Urker
koren een zeer commerciële aangelegenheid. Een vluchtig onderzoekje leert dat
er sinds 1960 zo'n veertig platen met
zingende Urkers zijn opgenomen. Voorts
zijl" er dan nog vier lp's met gemeentezang uit ,,'t Kerkje aan de zee" en zes
uit de geref or:neerde Petrakerk.
Het is' niet te gewaagd te veronderstellen dat er meer dan een half miljoen
langspeelplaten in de afgelopen jaren
verkocht zijn. Bijna zonder inspanning.
Bij Phonogram, dat van alle "eendags-artresten" terstond een biografie met foto
kan leveren, bezit 'men van het Christelijk
Urker
Visserskoor
"Crescendo"
slechts twee foto's uit 1967. Maar het
koor is er wel in. ere. Enige weken geleden toevallig samenvallend met een
niet-officieel bezoek van Prinses Beatrix
en Prins Claus kwam Phonogram-directeur 1. Haslinghuis ..Crescendo" een
gouden tulp aanbieden; een' blijk van

hoge waardering voor artiesten of groepel" die nooit een gouden plaat kregen,
maar in een lange periode wél verkocht
werden.
"Wat moet je voor reclame maken?"
vraagt Phonogram, "iedere n.euwe plaat
loopt automatisch goed." Oplagen van
15 à 20.000 exemplaren zijn geen uitzondering.
UITSCHIETER
Een andere platenmaatschappij ..Dureco" kan daar ook van meepraten. AI
gelooft men dat het hoogtepunt bereikt
is.
"Vijftien jaar lang hebben we praktisch
alleen geestelijke
muziek uitgegeven.
Urk was één van de grote uitschieters,
de laatste vijf jaar merken we echter dat
de verkoop terugloopt." Dat neemt niet
weg dat ..Dureco" de door Frits Bode
geleide .Llrker zangers" vast onder contract houdt en in een paar jaar drie
platen liet volzingen, kortgeleden nog
een verzamelplaat "Dit is Urk 3" in de
handel bracht en zingende huishoudschoolmeisjes tussen 12 en 16 jaar onder de naam "Kinderkoor Urk" op de
plaat presenteerde.
Terwijl Urk in het door onderwijzer Puck
van der Zwan (27) opgerichte ..Klein
maar dapper" een "echt"
kinderkoor
heeft met zangertjes tussen 8 en 10
jaar.
Maar die dingen schijnen nu eenmaal te
gebeuren.
.
Zo ging het Bloemendaalse grammofoonplaten-postorderbedrijf
"Band met God"
onlangs nog in de fout, door een lp van
het Christelijk Genemuider Mannenkoor
onder de titel "Als Urkers zingen van de
zee" op de markt te brengen.
Daar kwam dan ee' kort geding van,
aangespannen door de Genemuiders,
dat BMG dinsdag 24 mei verloor.
Het is weer een bewijs welke aantrekkingskracht er van een Urker koor commercieel bezien uitgaat.
De heer Klaas de Jong, voormalig
brandstoffenhandelaar en nu platenhandelaar en oprichter van het Nederlands
Platenverzendhuis dat op Urk gevestigd
is, erkent dit volmondig.
Hij zegt met enige trots: ..Op Crescen-

Crescendo, mannenkoor, dirigent
Melndert Kramer (43), hoofdberoep
procuratiehouder van een bank, Urk,
120 Jeden, klederdracht, repertoire:
voornamelijk geestelijke liederen,
liederen van de zee 7 lp's repetitie
in gebouw Irene' zondagavond
7.30--9 uur.
'

do en de Urker Zangers na, staar, sinds
dit jaar alle Urker koren bÜ mij onder
contract."
Is de markt dan nog niet verzadigd?
..Het ouderwetse loopt iets terug, maar
voor de moderne geestelijke
muziek
neemt de belangstellir.g toe."
OPOFFERING
De zingende Urkers liggen over die commerciële problemen bépaald niet wakker.
Ze merken overigens weinig van die
verminderde interesse van het publiek.
..Hallelujah", "Urker zangers", "Crescendo" en het vissersvrouwenkoor
..Laus
Deo" kunnen aan de vraag, buiten Urk
op te treden niet voldoen.
Teun Bakker, voorzitter van het grootste
koor "Crescendo" zegt: ..Van ons koor
is ruim 90 man visser, die zitten de hele
week op zee--en dan is het natuurlijk
ondoenlijk om iedere zaterdag met het
koor op stap te gaan. Wij beperken het
aantal uitvoeringen tot 9 per jaar. Dat is
al een grote opoffering. Maar aan de
andere kant stemt het ons altijd dankbaar, als we zien dat waar we komen,
de zaal of kerk helemaal vel publiek is."
De andere koren hebben dezelfde ervaringen en moeten eveneens nog wel
eens een uitnodiging afslaan. Maar de
jaarlijkse
invitatie
om
op -Hemelvaartsdag in de visafslag op Urk gezamenlijk een concert te geven, accepteren ze graag. Dit in 1966 genomen initiatief is al tot een traditie geworden. Ruim
5000 bezoekers z[jn ieder jaar van de
partij.
Opmerkelijk feit is dan altijd, dat de
Urke:r luisteraars in de minderheid zijn.
Men kan namelijk moeilijk volhouden
dat de tienduizend inwoners van dit
voormalige
Zuiderzee-eiland
als een
ma" achter de keren staan. Geen sprake van. Als ze er al trots op zijn, dat
hun koren er in geslaagd zijn, tier.dutzenden liefhebbers van het geestelijke lied
aan zich te binden, dan laten ze dat niet
merker.. Het 'is wel zo, dat er een relatief zeer grote groep is die graag in een
koor wil zingen. Moeiteloos blijven de
koren zo groot als ze zijn. Toen drie jaar
geleden na een conflict
tussen het
bestuur van .Hallelujah"
en dirigent
Frits Bode, de laatste zijn ontslag nam,
was er binnen het jaar onder zijn leiding
een nieuw koor "De Urker zangers"
opgericht, dat nu zeventig mannen sterk
is. En ..Hallelujah" heeft toch ook nog
85 leden. Samen zijn dat meer zangers,
dan vóór de scheiding. De 25-jai'lge H.
C. lansen, tweede dirigent van "Hallelujah", kreeg tien maanden geleden het
verzoek het nieuwe (of na jaren van

Laus Deo, dameskoor, dirigent Jan
Zwanepol (36), IJsselmuiden, 100
leden, uniforme kleding, repertoire:
geestelijke liederen, SclllJbert, Vail,
2 lp's, repetitie in gebouw Irene,
donderdagavond 8 tot 10 uur.

Urker Zangers, mannenkoor, dirigent Frits Bode (46), Urk, 70 leden,
smoking, repertoire: geestelijke liederen,
zeemansllederen, opera,
operette, musical, 3 lp's, repetitie
In gebouw Irene, zaterdagavond
6.45 tot 8.45 uur.

Excelsior, gemengd koor, dirigent
H. C. Janssen (25), Swifterbant, 80
leden, bestaat pas 10 maanden, nog
geen uniforme kleding, repertoire:
geestelijke en wereldlijke liederen,
o lp's, repetitie in gebouw Irene,
maandagavond 8-10 uur.

stilte opnieuw opgerichte) gemengde
koor "Excelsior" te gaan leiden en
constateert thans, dat "er zo'n tachtig
geregistreerdeleden zijn".
Ook de kinderen zingen graag. Puck
van der Zwan (27), onderwijzer aan de
chr, Wilhelminaschool kan daar over
meepraten.
"In 1967melddenzich één avond na de
oprichting al 300 kinderen. Ik zou wél
een koor van 400 kinderen kunnenhebben, maar het zijn er 90. Want er zijn
zelfs wachtlijsten. Ik heb een aantal regels moeten opstellen, bijvoorbeeld een
leeftijdsgrensvan 8 tot 10 jaar, en ieder
kind moet een Urker pakje hebben."

tenvertahngnog gelezen'wordt door een
voorlezer, Van een bewuste zangscholing is echter zelden sprake. Op Ur15zou
je een muziekschool verwachten, maar
die 'is er niet. Wel in Emmeloorden het
aantal Urkèr leerlingen'Is zeer gering.
Misschien heeft tien procent van de
koorleden'enigerlei kennis van het notenschrift, maar die .schattingIs vermoedelijk nog aan de hoge kant. Er ISbovendien, doordat veel zangers·de hele wéek
op zee vissen,weinig gelegenheidom te
repeteren.
Maar alle dl(igenten zijn terecht trots op
de prestatiesdie hun koor levert.

KLEDERDRACHT

WAARACHTIGHEID

.

Waarmee.we gekomen zijn bij het zoeken naar een IjIerklarlllgvoor het succes
van de Urker koren.
Is de Urker klederdracht één van de
redenen?
.
Op Urk zelf verschilt men daarover van
mening.
"De klederdracht speelt- wel een rol,"
meent Meir.<:lertKramer.
"Wij treden In smoking op," zegt Frits
Bode, daarmee het tegendeel auggererend.
.
"De klederdracht gaat er helemaal uit,"
oordeelt Auke Kapitetn, "in ons koor
maakt het niets uit, hoe je gekleed
bent."
.Laus Deo prakkizeert er niet over, in
klederdract)tte zingen," zegt jan Zwanepol, "de meeste vrouwen dragen normaal geen klederdracht -en als het dan
wel meet als ze' zinger..! Dat is eenvoudig onmogelijk, die oorijzera prikken in
hun wangen."
"Excelsior is nog .bttzkl te komen tot
.een uniforme kleding, maar hef wordt
geer.·klederdracht." 'wee~H, C. lansen
stellig.
En Simon Pluister, "een westerling" die
"Hallelujah" tijd~ns concerten wel "in
het pak" dirigeert oordeelt: "In hoeverfe' die klederdrachtnu een rol speelt bij
. het publiek, Is niet te zeggen.Maar Urk
werkt wel op de verbeelding van een
grobt publiek. Dat kemt volgens mij,
omdat Urk regelmatig in het nieuws is.
Verschrikkelijk nieu~ als er een kotter
vergaat, als er een aanvaring heeft
1'Iaatsgéhaden: minder erg nieuws als
een Urker visser een paar bommen In
zijn netten kriJgt. Urk Is daardoor voor
de rest van Nederlandwat bijzonders."
Maar bij een koor is het zingen toch
niet onbelangrijk. Wordt op Urk beter
gezongen,dan elders-inNederland?
Alle dirigenten ontkennendat .Hunkoorleden hebben zonder uitzondering van
kind af aan gezongenen horen zingen.
Iedere zondag mássaal in "de protestantse kerken die Urk rijk is, waarin
vandaag aan de dag nog steeds niet-ritmisch wordt gezongenen'waarin de Sta-

Urkers kunnenZingen.
..Vindt u dat?" vraagt ,A.ukeKapitein. Hij
zingt zelf precies64 jaar in een koor dat
"Hallelujah" of ..Oud-Hallelujah" heet.
"Ik Zing graag," zegt hij, "maar het gaat
mij vOorei om de Inhoud van de lie_deren, meer dan om de klank." Dirigent·
Jan Zwanepol onderstreept'de woorden
van zijn oudere collega onbewust als hij
zegt: ..Urkers geloven jn wat ze zingen.
Het heeft te maken met de visserij, geloof Ik. Die onzekerheid, waarin de
mensen verkeren, vroeger -sterker dan
nu, toen de vrouwen bij slecht weer
naar de havengingen !?mte kijken of de
kotters al binnenkwamen,maar ook vandaad'nog kan uitbundige blijheid plotseling omslaan In radeloze anqst Dit leven heeft de Urkers een groot Godsvertrouwen gegevenen dat weten ze uit te
zingen. Geestelijke liederen komen rècht
uit het hart. En liederen over de zee kan
geen enkel koor zo zingenals een Urker
koor. Die waarachtigheidkomt blijkbaar
over bij een groot publiek."
Slmon Pluister zegt: ..Een Urker koor
geeft zich in een geestelijk Iled helemaal. Ook wel eens onbeheerst, maar
daardoor ontstaat waarschijnlijk een
geestelijk contact. Het is de schreeuw
van een mens. Estetisch niet altijd verantwoord, maar je kunt het geloof' ook
niet esthetisch benaderen.Het is aannemelijk dat luisteraars daardoor in hun
geloof gesterkt worden. En' dan heeft
een Urker koor nog een grote kracht,
-het geeft voor honderd procent terug
wat het ingestudeerdheeft. Het is mogelijk tijdens een concert het koor te
bespelen, pianissimo in te leggen waar ~
je het anders nooit doet. 'Het koor is
niet van zijn stuk te brengen. Je merkt
zo vaak dat een koor een mindere
prestatie levert omdat het zenuwachtig
wordt door het vele publiek. Bij een
Urker koor gebeurt dat niet, dat zingt
vol overtuiging op het niveau dat het
kan halen." Simon Pluister is ook opge·vallen:"Dat er relatief veel Urkers met
lappen van stemmen zijn. Iwan Rebrof-stemmen, maar dan ongeschoold.

"KleJn maar dapper", kinderkoor,
dirigent Puck van der Zwan, onderwijzer, Urk, 90 leden, leeftijd 8 tot
10 jaar, klederdracht, repertoire:
kinderliedjes, 1 lp, repetitie in Hervormd Centrum, donderdagavond
van 7 tot 7.45 uur.

Ik heb er bij die kunnen een diepe bas
en ook een hoge tenor meezingen."
Teun Bakker zei tijdens de gouden
tulp-uttrelking in een stampvolle Bethel-kerk: ..We zijn dankbaardat we een
geweldig grote scharé mensenmochten
vernjken en Gods evangelie mochten
brengen In huiskamers." Want het zingen van het geestelijke lied wordt op
Urk ook gezien als evangelisatie,als het
kracht gevenaan mensen,die zoals Bakker ook zei "een moeilijke weg hebben
te gaan in het leven".

PLATENGELD
Zingen, mééntmen op Urk, daar word je
geestelijk rOker van. In geld niet? Dirigent Auke Kapitein Is g~en graadmeter
.
Er moeten, wetend dat ..zang van Urk
op de plaat",zo'n gewild a'flikel is, toch
flinke royalt(es uitgekeerd zijn.
Men'
ook best toegevendat sommige
platen lucratief zijn geweest. Men is
eveneensbereid te vertellen wat er met
d~ revenuen van de platenverkoop gebeurt, maar moet dat ge'publiceerdworden?
..C:rescendo" maakt één uitzondering:
via drogisterij De Gaper in de' Raadhuis. -straat 5 op Urk verkoopt het koor zijn
~Igen platen. De opbrengst is bestemd
voor het Fonds Nagelaten Betrekkingen
van in zee omgekomenvissers. Als ergens' een kotter is verpean., verleent
Crescendo hulp.
•
En het comité Gemeentezang,dat tussen 1964 en 1967 met toestemmingvan
de Qereformeerdèkerkeraad, in de Petrakerk opnamenmaakte van gemeente~ang en kinderzang,orgelwerken,waardoor In totaal zo'n tien platen konden
verschijnen.heeft inmiddels f 175.000,weggegevenaan de zending, de ondergrondsekerk van ds. Wurmbrand,Barthimeüsen anderechristelijke instellingen.
Meer voor publikatie bestemde gegevens laat Urk liever niet los.
..Jemoet," zeggenze op Urk, "niet altijd
je rechterhandlaten weten, wat je linker',
doet."
'

wH

"Drachtstercourant" 17 okt. '72

===============================

DRACHTEN. - Het Vrouwen-Zendingsthuisfront had zaterdagavond een goede
start, want de Noorderkerk was wéér tot de laatste plaats bezet, toen het Urker Visserskoor (bijna 100 man) aantrad, om voor de tweede maal in Drachten een concert te
geven. De presentatie van het koor dat ditmaal in groot verband was opgekomen, is al
iets aparts, vanwege hun traditionele klederdracht. Het repertoire bestaat, uit het zingen van psalmen en geestelijke liederen, die met zulk een overtuiging en overgave
worden gebracht, dat het vele harten raakt, vandaar dat overal waar zij optreden, de
kerken of zalen te ldein blijken te zijn.
Er schijnt een zekere behoefte te zijn Het IS deze mannen aan te zien, dat ze
om te luisteren naar het zingen van het zingen vanuit hun geloof: "een zingend
eenvoudige lied, dat aanspreekt en goed belijden"!
in het gehoor ligt, omdat er een bezielenEr wordt een non-stop-programma afde en bemoedigende kracht van uitgaat. I gewerkt, waarbij enkele liederen goed
werden begeleid door de trompettist Bernard Timmer uit Groningen. De zuivere
en heldere stem van de sopraan soliste
mevr. De Bruin vormde een goed geheel
bij de ruige en sonore klank van de Urker
vissers. Bijzonder mooi klonk dan ook
"Eens zal op de grote morgen".
Tevens kwam ook de vertolking van
enkele aparte solonummers zeer goed
naar voren, o.a, "Heer, ik geef me'aan U
volkomen".

Nood
Zr. Heidema liet in enkele flitsen iets
horen van de grote nood in de Zendingsgebieden van Argentinië en Brazilië, waar
nooit genoeg voor gedaan kan worden.
Na haar dankwoord aan allen en met name aan de Urkers werd als toegift het
"Ode" gezongen met trompet-- en orgelbegeleiding, waarbij de mannen lieten
merken, dat zij over voldoende volume
beschikten, zodat dit sluitstuk tot een
machtig geheel werd, waarop een welverdiende ovatie volgde.
Voorafgaande aan het concert had het
Visserskoor een gedeelte van het programma ten gehore gebracht in "Nij Smellinghe", waar brood en koffie werd aangeboden, en waar dr. J. Nauta de nieuwste
langspeelplaat van "Crescendo" in ontvangst mocht nemen, nadat hij namens
alle patiënten zijn dank en waardering
had uitgesproken voor hetgeen het koor

had geboden.

Beste zieken,
Zaterdag 14 oktober 1972 om ongeveor half zes hoopt het Chr.
Urker Visserskoor "Cr~scendo" voor U te zingen enkele nummers.
Genoemd koor treod hedenavond op in de Noorderkerk te Drachten. Gezien wo nu in do buurt waron, leek hot ons goed bij U op te treden
en Uw directio verloende daartoe alle modewerking.
Medewerkonde zijn;
Organist~ Jan Bonefaas
Solist: Lammy do Bruin
Trompotist: Bernard Timmer.
PRO

G R A hl MA.

98

1.

Psalm

2.

Hoe do storm zlJn krachten spant
Ziet in blinde razernij
Meester hoe kunt Gij zo slapen(mot SOlo)
Mijn toevlucht

K.J.Mulder

3.

De Tien gebodon
Psalm 1
Robt ge anker sterk (mot solo)
Noerland on Oranjo

H. de Wolf

4.

Eens zal op de grote morgen
De door vlakte der woestijnen
Op tem Strijde
De Paarlen poort (mot solo)
Ode

F.Pijlman

K.J .Mulder

R.de Wolf
Indien niet anders aangegeven, zijn de bewerkingon van de
dirigent.
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tot

het
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te geven door het

De gereformeerde Noorderkerk in
Drachten was z.aterdagavondovervol om te
luisteren naar het Christelijk Urker VissersI ~~"Crescendo"
onder leiding van de heer
I~
~Het
koor was met ongeveer
I honderd man opgekomen en was vergezeld
van de sopraan Lammie de Bruin uit
I Veendam: Ds. D. Soepboer had de leiding,
zuster Heidema, die naar Brazilië is geweest.
was .e.r.om tot ste.u~ aan de Zending in
Brazilië en Argentlmë op te wekken. De
I avond ging uit van het Vrouwen-Zendingsf thuisfront en er werd .f 3000 voor de
zending opgebracht. Het koor kreeg na het
slotnummer. met begeleiding van orgel en
trompet staande ecn ovatie.Tevoren was het
koor in "Nij Srnellinge'' ontvangen, waar het
een uitvoering gaf en waar het een broodmaaltijd kreeg aangeboden. Het was een
enthousiaste avond.

"Friesd;:urb1ad" 16 okt. '72
=======g================

CHR. URKEH VISSERSKOOR:
"CRESCENDO"

"CRESCENDO
11
te

OOK.

op ZATERDAG i4 OKTOBER 1972 's avonds
in de NOORDERKERKte
uitgaande

van het

HALF ACHT

DRACHTEN.

Vrouwen Zendings

======:== -= ==== ========= == =:::= ====::::::

Thuisfront

====== === =====

==========:

IvIEDE
WER
KENDEN:

~mINDERT KR.A.MER
- DIRIGENT
LAMMIJ DE BRUIN - SOLISTE
JAN BONEFAAS- ORGANIST
JELLE KOFFW.lAN- DEKLAMATIE
BERNARDTIMi'VIER- 'l'HOIvIPET
ZR. HEIDEMA - ZENDING

ALGEHELE LEIDING:

DS. C.J.

KOSTEN

f.

v.d.

MEULEN

5.--.
Deuren

6.45 uur

open:

Aanvangprecies

:

7.30

CONCERTEERDE.

Zaterdag 14 okt.'72 j.l. trad het Chr. Urker
Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert
Kramer, op te Drachten.
Al vroeg in de middag vertrok men (bijzonder goed bemand) van uit Urk, om allereerst op te treden in het ztekenhuis "NijSmellinge". Men zong hier vanuit de kerkzaal "De kuil" hetwelk via een binnenshuis
televisie werd uitgezonden naar circa 500 patiënten in dit grote moderne ziekenhuis verpleegd.
Na een broodmaaltijd te hebben gebruikt
in de conversatiezaal, (de welke werd aangeboden door de directie van dit ziekenhuis)
vertrok men naar de Geref. Noorderkerk, welke tot än alle hoeken en gaten overbezet was.
Gezien het talrijke publiek had "Crescendo"
danig last van de warmte, maar mocht men
desondanks in Drachten een mooie middag en
avond beleven.
Het publiek was deze avond bijzonder enthousiast en dankbaar, getuige de staande ovatie na het slotnummer van het koor met
begeleiding van orgel en trompet.
Medewerking verleenden deze avond: Lammy de Bruin (soliste)- Jan Benefaas (orgamst)- Bernhard Timmer (Trompet) en Jelle
Koffeman (declamatie).
Deze avond ging uit van het vrouwen zendingsthuisfront terwijl de baten van deze avond
bestemd waren voor de zending in Brazilië en
ArgentiIllië.

uur

"Urker1and" 20 okt.'7S

Ter gelegenheid van de GOUDEN TULP
werd de koorleden en vrouwen een

a. Ter gelegenheid

DINER aangeboden in het Amvo Hotel
te Vo1endam op zatd. 21 okt.1972

van het te geven

.21~1=_~ i. v. b. met

de uitreiking

~+++++

van de "Gouden Tulp".
Deze werd op 6 mei '72 uitgereikt
door de N. V. Phonogram,

i. v. b.

met bijzondere

t. o. v.

de Geestelijke

verdienste
Koorzang

in

Nederland.
b. Ter gelegenheid

van de tevens

te

houden jaarve rgade ring.

Dit alles

op zaterdag

in het Re staurant

21 oktober

'72

"AMVO" te

Volendam.
(parkee rterrein

Medewerking:
IJs met

I

slagroom

Julianaweg).

Ad. Engel

------~~~===--------

16. 30 uur

Vertrek Urk
(Bushalte.:
"Salland"

18. 00 uur

Aankomst

Volendam

Bij binnenkomst
wordt
ieder onthaald op
koffie en gebak

een

zaterdag

21 oktober

Re staurant
"Amv o"
te Vol.endarn

18. IS - 18.45 uur
Gebruik van twee consumpties
naar keuze
(hiervoor afgeven consumptiebonnen)

Menu

Zalm

r 18.45 - 20.45 uur
Dine

In

r

of huzarensalade

(naar

keuze)

(zie menu)
Groentesoep

20.45 - 21. 45 uur
~~
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22.00
,

uur

Gezellig s a rn en z rj n , tevens
Jaarvergadering,
waarin
gebruikelijke
jaaroverzichten
van sekr. en penningm. ;
afgewisseld
met declamatie
g~o~o~c~h~e~l~t~o~e~r~e~n~

Cotelet

en
__

Vertrek uit Vo l errda.rn, alvorens
te vertrekken
ontvangt een ieder
nog een consumptie.

Verschillende

soorten

groenten

Verse gebakken aardappelen
Patates frites - Pommes Parisiennes

. , , komt laat ons
vrolijk zingen, , ,
BIJZONDERE
ZANGAVOND

volgorde:
opening en samenzang
koorzang
solozang kees deenik
samenzang
schriftlezing

MET MEDEWERKING VAN
KEES DEENIK, BARITON
DEZE AVOND WORDT U AANGEBODEN DOOR DE BIJBELKIOSK VERENIGING HOOFDSTRAAT 55, DRIEBERGEN, TEL.
o 3438 - 31 64
GIRO 230703

samenzang
solozang kees deenik
wat wil de b.k.v.
koorzang
samenzang o.l.v. kees deen ik
sluiting en slotzang

BIJZONDERE
GARIJE".

ZANGAVOND

"HULP

HON-

Zaterdag 18 nov. werd een zangavond belegd
door de Bijbelktosk-verentging t.b.V.de bijbelverspreiding in Hongarije. De leiding van deze
avond oeruste bij Ds. Veenstra, terwijl Ds.
Groenevelt sprak over "Is er geloofsonderdrukking in Hongarije".
De samenzang stond onder leidrlngvan de
bekende zanger Kees Deenik begeleid door
het orgel en het N.C.R.V.koperkwartet. Het
Chr. Urker Visserskoor verleende medewerking door ter afwisseling enkele nummers te
zingen, met als soliste Lammy de Bruin.
Deze avond werd afscheid genomen door
den heer Schuttinga (vertegenwoordiger van
de B.K.V.) welke het visserskoor in zijn afscheidswoorden bijzonder bedankte voor de
vele keren dat prodeo werd opgetreden in
diverse plaatsen van ons land, terwijl hem
tenslotte door de aanwezigen staande werd
toegezongen Ps. 121 : 4.
Aan het slot van de avond werd door het
visserskoor het bekende "Ode" uitgevoerd,
met begeleiding van het N.C.R.V.koperkwartet en orgel.
Een geweldig mooie avond, echter met een
matige belangstelling.
De gehouden collecte en nagekomen giften
bracht f 2400,- op welke bestemd zijn voor
Bijbels in Hongarije.

"Urkerland"

24 nov. '72

=======================
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"Urkerland" 24 nov. '12

=============-======-=

Van het Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", dirigent Meindert Kramer, werd deze
week door de N.V. Phonogram een nieuwe
kerstplaat "Kerstklokken luiden op Urk" uitgegeven. Deze grammofoonplaat werd in der
tijd opgenomen in de Bethelkerk te Urk.
Medewerking wordt op deze plaat verleend
door: Lammy de Bruin (sopraan); Henry
Schipper (jongensopraan); Jan Bonefaas (organist) en een zangklasse o.l.v. mej. A. van
Veen.
Op de hoes een kleurenfoto van het intemeur van de Ned. Herv. kerk.
Deze grammofoonplaat werd speciaal vervaardigd i.v.b. met de vele verzoeken daartoe van Nederlandse emigranten in het buitenland.
Naast de reeds bestaande kerstplaat "Kerstmis op Urk" van Crescendo, is ook deze plaat
beslist een rijke aanwinst in uw discotheek.

Grote

belangstelling

voor

Ned.Herv.St.Lambertuskerk

te

geven

Kerstconcert

in OLDEBROEK

op zatd.

16 dec. '72

in de

+ + + + + +

16 december N. H. Kerk te Oldebroek
KERSTCONCERT

door het:

CHR. URKERVISSERSKOOR " CRESCENDO"

dirigent:

MEINDERT KRAMER

sol iste

LAMMY DE BRUIN

organist:

JAN ZWANEPOL

KERSTCONCERT

aanvang 20.00 uur

PROGRAMMA:
Koor: Komt allen te samen

M. Kramer

2 Samenzang Ps. 98 :
Gebed en open ing
3 Koor: Nu daagt het in het oosten
Heer ik geef mij aan u volkomen
Nu zijt wellecome
4 Declamatie:

M. Kramer
K.J. Mulder
M. Kramer

J. Koffeman

5 Koor: Englen kwamen eenmaal melden
AI is des hemels gloed geblust
o Jezus mijn troost (met solo)
It Is geboren het Goddilijk Kind

J. v.d. Waard
M. Kramer
idem
idem

6 Orgelsoio

7 Koor: Mi jn toevl ucht
Christus komst
Eens zal op de grote morgen
8 Solozang:

Lammy de Bruin

9 Koor: Ere zij God
Stille nacht
Wat geen oog ooit heeft aanschouwd
Gloria in Excelsius Deo

10 Samenzang : gezang 135
Gebed en sluiting
11

K. J. Mulder
J. v.d. Waard
M. Kramer

Koor: Ode
Prijs programma f 3,50
Dit programma is tevens bewijs van

M.
M.
H.
M.

Koekei koren
Kramer
Boelee
Kramer

,;CRESCENDO".

Het Christ. Urker Visserücoor "Crescendo",
ddrigent Meindert Kramer, verzorgde j.l. zaterdag 16 december 1972 een Kersteeneert in
de Grote Kerk (Ned. Herv.) te Oldebroek.
Ondanks dat vele vissersleden nog niet thuis
waren On de voorweek slecht weer) was
"Cresoendb" goed bemand, en mocht dit coneert gegeven worden onder grote belangstelling.
Organfust was deze avond Jan Zwanepal, welke voor een voortreffelijke begeleiding zorgde.
Ook Lammy de Bruin zong prachtig
deze
avond als soliste, zowel met het koor als individueel. Inzonderheid in het nummer "Eens
zal op de grote morgen", had zij de boventoon,
terwijl zij al zingend door de paden van de
kerk wandelde.
Deze avond ging uit van de Zendlingscommissie, terwijl de baten van deze avond bestemd
waren voor het Zendingsobject van Anny Bisschop in Indonesië.
Bij het gebruik van een kop koffie na afloop
van ddt concert werd "Crescendo" uitgenodigd
in november 1973 nog eens te willen optreden.
Zaterdag 23 december hoopt het Visserskoor om half vijf te vertrekken naar Utrecht
(ZUJid) om aldaar in de Irnanuëlkerk
een
Kerstconcert te verzorgen, zulks op uitnodig1ingvan de Evangelisatie Commissie.,

"Urkerland"

22 dec.' 72
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PUBLIEK KWAM MASSAAL
NAAR }(ERSTCONCERT

UTRECHT - In het afgelopen weekend waren er'.4 kerstconcerten te beluisteren in de
Domstad; deze hebben met elkaar kennelijk in een grote behoefte voorzien. Ieder van deze
ooncerten had een geheel eigen
muzikaal karakter, ook in religieus opzicht was er sprake van
een grote diversiteit.
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De Urker vissers van het koor
Crescendo waren niet voor niets
naar Utrecht gekomen: de Immanuelkerk was vrijdagavond stamp':01, toen zij daar hun sonore zang
heten horen. De klankkleur die dit
koor zich onder leiding van dirigent Meindert Kramer heeft eigen
gemaakt kan zonder meer uniek
genoemd worden. Ook de rust, het
gematigde tempo, waarmee het
koor in deze tijd nog durft te
zingen, verdient alle respect.
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KERSTCONCERT

TE UTRECHT.

Het Christ. U'rker Vtsserskoor "Crescendo",
d!irigent .Melnderd Kramer, mocht op uitnodig.ing van de Evangelisatiecomrrussèe j.l. zaterdag 2'3 december 1972 in de Imanuëlkerk te
Utrecht (Zuid) een Kerstconcert verzorgen.
De beLangstellingwas groot, zodat deze kerk
zo goed als geheel bezet was.
"Cresoendo" zong' deze avond de uit te voeren KerstUederen, 'Ophet orgel begeleid door
Jam van Weelden uit Den Haag.
De organist Jan Bonefaas was door de heersende griep verhinderd, en met veel moeite
werd de heer van Weelden bereid gevonden
deze zangavond te begeleiden.
Lammy de Bruin trad op als soläste,
Zeer gastvrij werd men te Utrecht (3uid)
omvangen, en rijkelijk voorzien van koffie en
broodjes.
"Crescendo" mocihtzijn reeks van concerten
van dit jaar, deze avond op waardige wijze afsluiten, en mag terugzden op vele mooie zangavonden .in diverse kenken van ons land verzorgd.

"Urkerland" dec. '72

)(

De muziek die het koor brengt
is traditioneel en door de bewerkers welbewust eenvoudig van
structuur gehouden. Deze eenvoud
plus de zekerheid waarmee deze
liederen vertolkt worden maken
een optreden van dit koor tot een
oprechte getuigenis van een diepgeworteld geloof.
Soliste Lammy de Bruin leverde
met haar aantrekkelijke sopraan
het nodige aan contrast; zij zong
haar teksten zeer doorleefd en
maakte grote indruk.
De vaste organist van ensemble,
Jan Bonefaas was door ziekte verhinderd. Hij werd vervangen door
zijn collega Van Weelde, die zich
vakkundig van zijn niet steeds
even gemakkelijke taak kweet.
Zijn solistische bijdrage stond qua
tempo apart, maar onderstreepte
daarmee nog eens duidelijk de intentie van het koor.
Evangelist J. Buitenhuis verzorgde een korte kerstmeditatie,
die dit zo geslaagde kerstconcert
nog eens duidelijk in het licht van
het geloof zette.
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Dit concert werd georganiseerd
door de evangelisatie commissie ,Hoograven"
Aan de uitgang zal gecollecteerd
worden ter
bestrijding van de onkosten
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Programma:
1. Koor: God baande door de woeste baren
2. Opening: samenzang, gebed, schriftlezing en korte
meditatie
3. Koor:
Hoe de storm zijn krachten spant
Ziet in blinde razernij
Hebt g' een anker sterk (met solo)
Ruwe stormen mogen woeden

Enorme belangstelling op zatd. 17 febr. '73
in de Ned.Herv.Kerk

te Rijssen

+ + + +
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4. Solozang Lammy de Bruin

5. Koor:
Welzalig hij die in der bozen raad
Straf mij in Uw gramschap niet
Op ten strijde
Neer'land en Oranje
6. Orgelsolo Klaas Jan Mulder
7. Koor:
't Hijgend hert der jacht ontkomen
Mijn toevlucht
De Paar'len Poort (met solo)
Eens zal op de grote morgen
8. Sluiting
9. Koor: Ode

H. de Wolf

K. J. Mulder

H. de Wolf

•

Urker Visserskoor zong In
,geheel ezette Schildkerk
RIJSSEN _ Het was te hoger te zijn dan van de dacht was besteed. "Ruwe stormen men, waarbij het gehuil van de
mogen woeden" kreeg de cantus wind op de woeste baren met chroverwachten dat de belang- eigen vereniging.
firmus
in
de
tussensternmen. matische passages goedkope effecstellina groot zou zijn voor
waarbij opviel de lichte ijle klank ten teweeg bracht, die echter gretig
~
Ds. W. van Tuyl mediteerde over van de tenoren.
werden beluisterd. "Nederland en
het concert, van het Urker Psalm 43, aansluitend bij het koor,
Een sopraan-soliste zong met zui- Oranje" op de melodie van Land of
Visserskoor,
georganiseerd dat grotendeels bestaat uit zeeva- vere natuurstem het veelgezongen Hope and Glory werd een der hoogdoor de Hervormde Jeugd- renden die van 'lIaandag tot vrijdag lied van Adams "The Holy City". tepunten, terwijl "Eens zal op de
afwezig zijn en de zang gedurende De bundel van Johannes de Heer, gtote morgen" een sterke voorraad. Men is afgestapt van het weekend beoefenen. Meinder waarvan reeds het miljoenste exem- dracht kreeg.
het principe dat de Schild- Kramer leidt het koor, één van de plaar in de handel kwam, leverde
Van de verkoop van langspeelplavele koorcombinaties, die Urk rijk o.m. enkele strijdliederen. "Op ten ten werd na afloop gebruik gekerk niet voor concerten zou is. Alhoewel het koor Psalm 118 strijde" en "Straf mij in Uw gram- maakt.
kunnen worden gebruikt. Nu ritmisch levendig zong, hinkte m~ schap niet" kregen ritmisch aardige
"De Ode" van H. W. de Wolff was
het Urker koor een v011e op twee gedachten om de samen- vondsten, veelal aangevuld met de het besluit van dit optreden met
zang niet-ritmisch uit te voeren.
soliste mevr. Lammy de Bruin-van een sterk evangelisch karakter,
kerk trok, ligt het in de ver
De voordracht van het koor is Veen.
waarbij de eenvoudige bekende liewachting dat de eigen man- geheel ingesteld op de oude psalm- Klaas J. Mulder bespeelde het deren op indringende wijze werden
he Noor err. a _ berijming; zodat de tekst met grote Schild-orgel, dat binnenkort geres- gebrac~t: ~n het slotwoord werd
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nenkoor en het Rijssens
waren
beschaafd, I organist liet zich horen in een aan- ook uit eigen k:i'ing meerdere
'11
de toonvorming aan- gépa~te vertolking van Ruwe star. avonden zeker zullen volgen.
w' ren
Mannen koor graag
zingen voor een stampvolle
kerk. Kwalitatief bleek het
niveau van het gastkoor niet
I
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"CRESCENDO" CONCERTEERDE
TE RIJSSEN.

Het Christ. Urker Visserskoor "Crescendo"
Ondanks dat "Crescendo" optrad voor circa
dirigent Meindert Kramer, vertrok j.1. zater: 2000 belangstellenden was het muisstil dn de
dag 17 februari 1973 (bijzonder goed bemand) kerk, en werd beslist genoten van hetgeen op
naar Rijssen.
eenvoudige maar spontane wijze gebracht
Men mocht aldaar op uitnodiging van de werd.
Jeugdraad van de Ned. Herv. Kerk (Geref.
Het orgel in deze kerk vraagt beslist om
Bond) in de Grote Schild-kerk een prachtige vernieuwing, hetwelk echter niet wegneemt
zangavond verzorgen.
dat de organist, de heer Klaas J. Mulder het
De belangstelling voor deze zangavond was koor, solist en de samenzang op voortreffelijke
overweldigendgroot, zodat ook de paden met wijze wist te begeleiden.
stoelen en voetenbankjes werden volgezet, en
Ook in zijn orgelsoio "Ruwe stonmen mogen
velen met een staanplaats genoegen moesten woeden" kwam uit hier met een bekwaam ornemen.
ganist te doen te hebben.
Deze avond, welke onder leiding stond van
Lammy de Bruin (soliste) zong met het
de Ned. Herv. pred. Ds. v. Tuil opende deze koor verschillende nummers, o.a.: Hebt g' een
door enkele verzen te laten zingen van Psalm anker sterk, De paar'Ien poort en Eens zal op
43. Na het gebed sprak hij een <kortwelkoms- de grote morgen.
woord naar aanleiding van de gelezen Psalm
Om "Crescendo" even rust te gunnen zong
43, waarin de spreker bijzonder mooi aansloot
ze alleen "De Heilige Stad", mooi en zuiver.
bij de uit te voeren nummers van het koor:
Deze voor velen niet licht te vergeten mas"Hoe de storm zijn kraoht spant" en "Hebt g'
sale avond werd besloten met het zingen van
een anker sterk".
enkele verz envan Psalm 150, Looft God 100ft
Zijn Naam alom, in welke samenzang m~ het
Visserskoor van harte kon verenigen.

Schildkerk overvol bij
optreden Urkerzangers
RIJSSEN - Tot de laatste plaats
was de Schfldker'k bezet voor het optreden van de Urkerzangers, een koor
bestaande uit vissers, die van maandag tot en met vrijdag op zee verblijven, en in het weekeinde zich verenigen tot een mannenkoor, hetwelk
onder leiding van Meindert Kramer
zich heeft ontwikkeld tot een koorensemble, dat grote bekendheid geniet bij het protestantse volksdeel.
Ds. W. van Tuyl leidde het koor
in, daarbij het verblijdende initiatief
van de Hervormde Jeugdraad memorerend, waardoor dit optreden mogelijk werd. In de toekomst zullen meerdere
zangavonden
volgen,
waar uiteraard de eigen Rijssense
koren kwalitatief toe in staat zijn en
voor het optreden in de Schildkerk
gaarne in aanmerking willen komen.
Bij de uitvoering van de psalmen
in de oude berijmiug zong het mannenkoor ritmisch in een levendig tempo, wel verschillend met de gemeentezang die nog op de oude voet werd

voortgezet. Het programma had geen
eigentijds karakter, zodat bijvoorbeeld
De heilige Stad, Nederland en Oranje en Ruwe stormen mogen woeden,
nog hetzelfde repertoire vertoonden
van VOOrde oorlog. Maar niettemin
luisterde de stampvolle kerk aandachtig, immers het waren allemaal
bekende klanken op de geliefde teksten, waarbij aan de voordracht grote aandacht werd besteed.
Ook een sopraansoliste mevr. Lammy de Bruin-Van Veen werkte mee,
waarbij ze aan het orgel werd begeleid door Klaas J. Mulder. Een ergolsolo werd nog ingelast, waarbij
muzikaal in de s~eer werd gebleven,
door het toepassen van programmatische eff.ecten zoals stormgehuil.

Ervaring
Het koor heeft een Iangjar-ige ervaring en bezit een uitgesproken routine voor het evangeliserend
zingen
van de geestelijke liederen. Aan de
toonvorming werd veel aandacht be-

steed, zodat over het algemeen het
forto niet geforceerd werd en het piano-gedeelte bewonderenswaardig was
dool' glans op de toon. Liederen van
Johannes de Heer, wiens miljoenste
zangbundel dezer dagen werd gedrukt
vormden ook een onderdeel.
I-Iet lied De Paarlenpoort had een
zuiver gezongen sopraansolo met het
koor bescheiden op de achtergrond.
De juiste vorm voor deze zangavonden heeft de Herv. Jeugdraad
nog
niet gevonden, zodat enkele manco's
de avond ontsierden. De hinderlijke
collecte en de daarbij behorende verkoop van langspeelplaten, het ontbreken van programma's en 'entreebewijzen duidt nog het beginstadium van
deze concertenreeks
aan. Wellicht
kunnen de verdienstelijke koren in
Rijssen, zoals Hosanna. het Noorderen het Rijssens Mannenkoor, met deze nieuwe opzet hun zangavonden ook
in de Schildkerk houden. De belangstelling is groot en het muzikale niveau is zeer zeker aanwezig.
KASPERSMA.

Onder goede belangstelling een ooncert verzorgd in de
Ned.Herv •Nieuwe Kerk aan de Boulevard.

+++++

Controle

van het concert in de Nieuwe Kerk te Zeist
(Boulevard 1)
op zaterdag 31 maart 1973
te geven door
het Christelijk Urker Visserskoor "Crescendo",
dlriqent: Meindert Kramer.
Soliste: Lammy de Bruin, sopraan.
Organist: Jan Bonefaas.
Deolamator: J. van Oost.

*
Aanvang 19.30 uur -

Kerk open 19.00 uur.

*
*

Deze avond is t.b.v. Gereformeerd
"De Wijngaard"
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1. Koor: Psalm 42

Meindert Kramer

2. Opening
3. Koor: Van U zijn alle dingen

Meindert Kramer

Nader nog nader

Jan Zwanepol

Dierb're Heer Jezus (solo)

Klaas Mulder

Op ten strijden

Meindert Kramer

4. Orgelsoio

Jan Bonefaas

5. Declamatie

J. van Oost

6. Koor: Straf mrij in Uw gramschap niet

H. Boelee

Hen Geboden

Meindert Kramer

Hoog om 'hoog (solo)

Meindert Kramer

Ode

H. de Wolf

7. Solozang

Lammy de Bruin

8. Koor: Psalm 1

Meindert Kramer

Ruwe stormen

Meindert Kramer

Heem'len verkonden

Meindert Kramer

Neerland en Oranje

Edw. Elgar

9. Sluiting

Een en ander onder overweldigende belangstelling( circa 5000 bezoekers)
Hemelvaartsdag 13 mei 1973 (s'avonds half acht)
+ ++ + +

PROGRAMMA
CONCERTAVOND URKER KOREN
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31 MEI 1973

I.

SAMENZANG: Psalm 47 : 3

(niet-ritmisch)

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog.
't Schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
zingt Zijn wonderdaan.
Zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv'ren galm,
met een blijde psalm!
Hij, de Vorst der aard'
is die hulde waard !
2.

OPENING.

3.

KINDERKOOR "KLEIN MAAR DAPPER" o.l.v. P.v.d.Zwan

Looft God, looft zijn naam alom,
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heren grote macht
In de hemel Zijner kracht.
Looft Hem om Zijn mogendheden,
Looft Hem naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk
Voor Zijn troon en hier beneden.
7.

8.

b. Zuiderzeeballade
c. Dikkertje Dap
SAMENZANG: "0 God, die droeg ons voorgeslacht"

o

God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis;
Bewijs ook ons Uw trouwen macht ,
wees eeuwig ons tehuis.

o

God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een Gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.
5.

b.

DAMESKOOR "LAUS DEO" o.l.v ..J.Zwanepol
a. Kom tot het feest

J.Zwanepol

b. Overwinning

A .Bronsve ld v ••dB' r~nk

c. U kan ik niet m~ssen

J.Zwanepol

d. Rejoice in the lord always

J.Zwanepol

SAMENZANG: Psalm 15U :

-2-

b. Dierb're Heer en Heiland (met solo)

K.J.Mulder

c. Ode

H.de Wolff

SAMENZANG: "Ere z i.j aan God de Vader"
Ere zij aan God, de Vader,
Ere z~J aan God, de Zoon.
Eer de Heil'ge Geest, de Trooster
De Drie-een'ge in Zijn troon.
Hallelujah, hallelujah,
de Drie-een'ge in zijn troon.

a. Voorwaarts Christenstrijders

4.

CHR.URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO" o.l.v. M.W.Kramer
M.Kramer
a. Van U zijn alle dingen

9.

CHR.MANNENKOOR "OUD-HALLELUJAH" o.l.v. A.Kapitein
a. Hazeulied 44: Jezus' hemelvaart.
b. Psalm 43: Geduchte God, hoor mijn gebeden.
c. Gezang 82: Zegen ons Algoede.

10. SAMENZANG: "Daar ruist langs de wolken"
Daar ruist langs de wolken
een lief'lijke naam,
die hemel en aarde
verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter
en heter voor 't hart;
Hij balsemt de wonden
en h~elt alle smart.
Kent gij, kent gij
die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland
mijn lust en m~Jn lied.
-3-
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Meer dan 50 verschillende
RUI ME

KEUS

UIT

plat.

o. a.:

- ALLE URKER KOREN
- DIVERSE MANNEN-, VROUWEN-,
GEMENGDE KOREN
- KINDERZANG EN JEUGDGROEPEN
- SOLOZANG en ORGELPLATEN
5

- GEMEENTEZANG
VRAAG COMPLETE

enz.

CATALOGUS AAN

NEDERLANDS
PLATENVERZENDHt1IS
VOOR AL UW GRAMMOFOONPLATEN
b

Bonairestraat

1

Urh

Tel. 05277-1456 Giro 12997'

ZANGERS" o ,1.v . Frits Bode
11. MANNENKOOR "URKER
A.Pronk
a. Into my heart
F.F.Flemming
b. Bede
St.Adams
c. The holy city (solo)
K.J.Mulder
d. He' s the lily of the valley
12. SAMENZANG: Psalm 150 : 2
Looft God, naar Zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel;
Looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal.
Looft den Heer, elk moet Hem eren.
Al wat geest en adem heeft,
looft den Heer, die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer der heren.
13. BRASSBAND "VALERlUS" o.l.v. Frits Bode
H.Held
a. "Urk in Almere"
b. The Thunderer (mars)
14. SAMENZANG: "Ere zij aan God de Vader" vers 4
Hallelujah, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer;
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Hallelujah, hallelujah,
lof zij U, der heren Heer.
15. GEMENGD KOOR "EXCELSIOR" o.l.v. H.C.Jansiien
a. Psalm 84 : 1, 2 en 6
b. Motette voor gemengd koor

B.de Vries

c. 't Hoofd omhoog, de Heer zal komen!
H.Janssen, arr. C.de Zoon
16. SAMENZANG: "Rijst op, rijst op voor Jezu.s"
Rijst op, rijst op voor Jezus,
Gij helden van het kruis;
-4-

Verhoogt Zijn krijgsbanieren
Temidden van 't gedruis.
Door strijd tot overwinning
leidt Jezus keer op keer;
Tot ied're vijand valle
voor Zijne voeten neer.
17. URKER MANNENKOOR "HALLELUJAH" o.l.v. Simon Pluister.
a. Gloriezang
b. De liefde uit God

H.Meredith, arr. S.Pluister

c. Maranatha, Hallelujah

G.Simon, arr. S.Pluister

Ch.M.Dupont,arr. S.Pluister

18. SAMENZANG: "Ruwe stormen mogen woeden"
Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht;
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden
Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
Voert Hij mij naar 't eeuwig licht.
19. SLUITING en WILHELMUS
Wilhelmus van Nassauen
ben ik van duitsen bloed,
het vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doet.
Een prince van Oranje
ben ik vrij onverveerd;
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, 0 God, mijn Heer I
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer ~
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar t' allen stond:
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.
Programmaleiding: E. DE BOER
-')-

Solliste Lammy de Bruin

Jongenssopraan
Henry Schipper

Bij het in ontvangst nemen
van een daverende ovatie
I I 11 I I

~n~e* +overweldigende belangst~èè~ werd opgetreden in de Ned.Herv.Kerk+t~
~lde

~~=!~:~~=~=~~=~~1~=

Uitvoering

van het

Christelijk Urker Visserkoor"Crescendo"
in dG Koepelkerk

te

Smilde
cp
zateruag
aanvang

2 juni

19.30

1973

uur.

Dirigent:

deindert

Org;:1nist:

Jan Bonefaas

Soliste:

Lammy de Bruin- van Veen

TOGgangsprDs
Dit programma

Kramer

f· 3,-is tevens toegangsbewDs.

Programma:
8. Sluiting:
1. Koor: Psalm 42

Bew. Meindert

Kramer.

Gebed

2. OpenintS'

Samenzang:

Bijbellezing - Gebed.
Samonzang:

c. 't Is de Heer, wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die, genadig uit de hoge
ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.

c. Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
"Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
De Geest om al zijn werken
zijlof van nu voortaan. 11

Van U zijnalle dingen
Bcw. M.Kramer
Hebt e' een anker sterk (solo)
11
Dierb're Heer en Heiland 11
K.J.Mulder
Op t6n strijde
M.Kramer

9.

OrgelsoIo
Straf mij in Uw gramschap
De tien geboden
Hoog om Hoog
(solo)
Ode

6.

Solozang

7.

Koor:

Pse.lm
Huwe stormen
De Hecm'len verkonden

niet.

is vergangen ,,)

b. Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
Zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

b. Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop in 't hach~lijkst lot
vestigt op de Heor, zijn God.

Koor:

"Die winter

a. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aard0 komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel 6ijn kreatuur.

a. Prijst de Beer met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.
'k Zal, zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k zal, zolang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

Koor:

(Nelodie:

H.Boelee
M.Kramer
lVI.Kramer
H. de Wolf

Bew. 1'1.
Kramer
idem
idem

Koor: Nederland

en Oranje.

Edw. Elgar

Jubileum

Jubileumconcert zatd.22 septt73 gegevenonder overweldigende belangstelling in de Bhethel-Kerk te URK
stMiddags om 4 uuf~
eeen Rondvaart over het IJselmeer

Deze maand herdenkt "Creseendo"
dat het koor 20 jaar geleden werd opgericht.
Ter gelegenheëd hiervan zal dankbaar de zang weerklinken in de Bethelkerk op zaterdagavond 22 september.
"Crescendo"is één van onze koren die
onze plaats vertegenwoordigt bij diverse gelegenhed'en. Via de publiciteits
media komt zo onze naam bekend bij
velen. Bij deze herdenking een woord
van dank, in het bijzonder tot dirägent,
bestuur en leden, en namens de lezers
willen wij de felicitatie aanbieden bij
dit jubileum.

aangeboden voor genodigden.
+++++++

stavonds aan het concert vooraf gaande werd een bloemenkrans
gelegd bijhet Vissersmonument.( koor verzamelde zich in he;

Herv.Centrum)

*

1953 - 1973

Chr. Urker Visserskoor

"Crescendo".

*
IICrescendo"

L.S.
Ter gelegenheid van he t 20 jarig bestaan van het Chr. Urker Visserskoor
"C'r e sc endo " nodigen wij U uit tot het bijwonen van hetIlubfIeurn=Oonce r t "
te geven op zaterdag 22 september 1973 in de Bethel Kerk te Urk.
Aanvang half acht - kerk open 7 uur.
Wij zullen het bijzonder op prijs stellen wanneer U belangstelling
tonen voor dit hoogtepunt in ons koorbestaan.
U bent hartelijk

zult

welkom.

Namens het bestuur van het Chr. Urker Visserskoor

"Crescendoll,

* Medewerking

aan dit concert wordt verleend door het
Vissersvrouwenkoor
".Laus - Deo".
Verschillende trompetisten en harpiste.
Organist:
Jan Bonefaas uit Gorinchem.

>:<

De toegang is gratis,
toegangsbewijs.

U dient echter wel in het bezit te zijn van een

* In

verband met de te verwachten grote belangstelling dient U uiterlijk drie
weken voor het te geven concert uw toegangsbewijs te hebben aangevraagd.
Wij reserveren
dan voor U.
Kaarten af te halen vanaf 6 uur in het gebouw naast de kerk.

*
>:<

Is Middags om 4 uur ( bij goed weer) wordt U een Rondvaart aangeboden
met Noordzeekotters
op het IJsselmeer.
Direkt na afloop van het concert is er gelegenheid tot felicitatie
"Lrene " alwaar U een konsumptie wordt aangeboden.

ATTENTIE!
In verband met de enorme belangstelling voor het

JUBILEUM-CONCERT
ZATERDAG 22 SEPTEMBER,

alle plaatsbewiizen

zijn

uitgegeven.

Wij mogen en kunnen dan ook niemand meer zonder plaatsbewijs
toelaten.
Wij hopen dat u hier begrip voor hebt, en ook hierin uw medewerking
zult verlenen.
Namens het bestuur:

vjh Chr. Urker Visserskoor
..CRESCENDO".

in gebouw

Prachtig jubileumconcert Crescendo
URK - Het Christelijk Visserskoor Crescendo uit Urk vierde
zaterdagavond haar 20-jarig jubileum met een groots concert in
een overvolle Bethelkerk. Om
precies te zijn woensdag 5september waren de 20 jaren al bereikt.
Het doel van de oprichting was de
verbreiding van het eenvoudige
geestelijke lied en de psalmen. De
eerste jaren stond Crescendo
o.l.v. Louwe Kramer, de vader
van de huidige dirigent Meindert.
Vanwege de feestelijkheden rond
het 25-jarig ambtsjubileum van
HMde Koningin werd het concert
verplaatst naar zaterdagavond.
Het bestuur had voor de gasten
's middags nog een verrassing in
petto in de vorm van een kottertocht over het I.Jsselmeer.
Om zeven uur 's avonds werd een
krans gelegd bij het monument
van de omgekomen vissers. Kloks- •
lag half acht kwam Crescendo in
Urker klederdracht op vanuit de
consistorie van de Bethelkerk, gevolgd via de hoofdingang door het
dameskoor Laus Deo, voor 't eerst
in nieuwe koorkleding (lila blouse
en lange zwarte rok). Onder leiding van Jan Zwanepol verleenden de dames medewerking aan
het concert, evenals harpiste
Francina Hinlopen, sopraan Lammy de Bruin, trompettist Bert
Timmer en de vaste begeleider
van Crescendo Jan Bonefaas uit
Gorkum.
Een uitstekend begin was het openingsnummer 'lik wil zingen van
mijn Heiland' in een bewerking
van dirigent Meindert Kramer.
Voorzitter Toon Bakker opende
officieel de avond. Hij moest de
door ziekte afwezige beschermheer van het koor ds. H. R. Groenevelt vervangen en deed dat zeer
bekwaam. Zonder iemand te kort
te willen doen, mag de naam van
Toon Bakker wel even genoemd
worden voor het vele werk, dat hij
voor Crescendo heeft verricht.

Magistraal
Magistraal klonk daarna de samenzang Psalm 108.Men mag van
mening verschillen over tempo,
ritmiek etc., maar het blijft een
belevenis. Het eerste koorwerk
van Crescendo 'Hebt g'een anker
sterk' kwam goed uit de verf.
Meindert Kramer doet veel aan
tekstuitbeelding en de harp accentueerde bepaalde tekstgedeelten
uitstekend.
Lammy de Bruin zong zuiver, ter.
wijl Bonefaas bekwaam de combinatie ondersteunde. 'Motet' daarentegen kwam niet zo goed tot z'n
recht. We konden ons niet aan de
indruk onttrekken, dat de kern
van het koor de tekst kende, maar
de niet zo trouwe repetitiebezoekers door de mand vielen. 'De
heemlen verkonden' (Uit Schöpfung van Haydn) in een bewerking
van M. Kramer };ad meer tempo
mogen hebben; t is tenslotte een
loflied.
Francina Hinlopen, die haar opleiding kreeg van Rosa Spier en dr.
IAnton v. d. Horst liet in een intermezzo 'Te Deum' voor harp en

"Het Nieuweland"
24 sept. '13

orgel de kerk genieten VaR haar
mooie spel. Crescendo vervolgde
met het verzoeknummer 'Ziet in
blinde razernij', dat in de forse
gedeeltes soms te ruw maar wel
enthousiast werd gezongen.

Trots
Het dameskoor Laus Deo zong
twee nummers, uitstekend van
klank en zeer zuiver, werkelijk
een genoegen om naar te luisteren. Wanneer de alten nog iets
meer de stemmen aanpassen en de
sopranen iets aanvullen, bezit
Urk een dameskoor waar het trots
op kan zijn.
Appalus klonk na de samenzang
CrescendozLaus Deo 'Eens zal op
de grote morgen'. Lammy de
Bruin bracht op innemende wijze
2 gedichtjes. In hoge registers is ze

mooi van klank,laag nog nog niet
helemaal vast.
In de slotfase zong Crescendo nog
'Leeft in Blijdschap' en 'Nederland en Oranje', beide nummers
van de last night of the Proms uit
de Albert Hall in Londen. Het
eerste als 'Rule Brittania' en het
tweede als 'Land of hope and glory'.
Besloten werd met het massaal
gezongen 'Ode' van Herman de
Wolf, waarbij Bert Timmer op
trompet excelleerde. Graag hadden we nog een solo van Bonefaas
op het orgel gehoord, maar tijds'gebrek zal de reden zijn dat dit
niet gebeurde. Na afioop van het
concert feliciteerden velen het jubilerende koor, de dirigent en bestuur.
FRITSBODE

1973

1953

PROGRAMMA
JUBILEUM CONCERT
(TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG)

ter gelegenheid van het
20-jarig bestaan van het

Chr.Urker Visserskoor
CRESCENDO
dirigent Meindert Kramer
Zaterdag 22 september 1973 1n de Geref.
Bethelkerk te Urk. Aanvang half acht.

Dankbetuiging
nder de indruk van de
ildlgende belangstelling
enden bij ons 20 jarig
.m (zaterdag 22 sept,
~illen wij u allen hartedanken welke voor ons
lag als onvergetelijk en
md hebben gemaakt,
illen bedanken voor de
eadeau's, bloemstukken,
( stukken en giften.
.e mec'ewerktngvan kot:hippers en bemanning
-olrtle,beheerders en divan div. gebouwen en
te de Raad der GereI,
tv. Kerk,
n dergelijke belangstelmeeleven en medeweriacden wij niet durven
ervan overtuigd dat dit
:eer stimulerend op ons
5ewerkt, en door ons op
lrijs is gestelè:.
lens het bestuur
Chr. Urker Visserskoor
scendo"

"Urkerland"
28 sept'13

1973

1953

Programma

PROGRAMMA
JUBILEUM CONCERT

1.

DAMES- EN MANNENKOOR:

"Ik wil zingen van mijn Heiland"

2.

OPENING - SAMENZANG Psalm 108 : 1 (z.o.z.) - GEBED.

3.

CRESCENDO:
a. Hebt g' een Anker sterk (koor, harp, solo en orgel)
b , Motet
c. Hoort gij die stemme
d. De heem'len verkonden

bew. M.Kramer

o:
ve

'V

m

(TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG)

ter gelegenheid van het
20-jarig bestaan van het

Chr. Urker Visserskoor

HARP- EN ORGELSOLO

5.

HARP - KOOR - ORGEL "Ruwe stormen"

6.

LAUS DEO:

7.
Zaterdag 22 september 1973 ~n de Geref.
Bethelkerk te Urk. Aanvang half acht.

"Te Deum"

8.

d

DAMES- EN MANNENKOOR "Eens zal op de grote morgen"
(koren - orgel - trompet)

Fr.Hinlopen/M.Kramer

bew.J.Zwanepol
W.Hardenbol/J.Zwanepol

lt
~
e

I

1

z

M.Kramer

~
:r

T

CRESCENDO:
a. Mijn Toevlucht
b . Dierb're Heer en Heiland (koor - harp - solo)
c. Van U zijn alle dingen
d. De Tien Geboden (koor - harp)

K.J.Mulder
K.J.Mulder
M.Kramer
M.Kramer

9. SOLO - Lammy de Bruin
10. CRESCENDO:
a.
b.
c.
d.

IC

p

a. Geef uw lot in handen van uw Vader
b. Denk dan aan ons Heer

dirigent Meindert Kramer

bew. M.Kramer
d
te
bew. M.Kramer
F.F.Fle1Illlling w
~
bew. M.Kramer
Fr.Hinlopen

4.

CRESCENDO

VI

)<~

Leeft in blijdschap
Neerland en Oranje
Bede (koor - harp)
Geprezen zij des Heilands naam (koor - harp - orgel)

H.Pijlman
H.de Wolf
M.Kramer
S.Pluister

11. SLUITING - SAMENZANG (Gezang 86 : 1) - GEBED
12. DAMES- EN MANNENKOOR:
H. de

"Ode" (koren - orgel - trompet)
WIJZIGING VOORBEHOUDEN

Wolf

e

Medewerkenden
aan dit JUBILEUM-CONCERT:
1.

DAME

2.

OPEli

3.

CRE~
a. 1
b. J
c.
d.

4. HAR
5. HAF
6. LAl
a.
b.
7.

CHR. URKER VISSERSKOOR "CRESCENDO"
dirigent Meindert K
CHR. URKER VISSERSVROUWENKOOR "LAUS D
dirigent Jan Zwanep
FRANCINA HINLOPEN

HARP

LAMMY DE BRUIN

SOPRAAN

BERT TIMMER

TROMPET

JAN BONEFAAS

ORGEL

DA'
(~

8. C~
a~

~I

PROGRAMMALEIDING:

d

9.
10.

DS. H.R.GROENEVELT
(beschermheer van "Crescendo")

d
l

11.

AANVANG:

Half acht

12.

KERK OPEN:

Zeven uur

I

COLLECTE AAN DE UITGANG, WELKE WIJ
GAARNE BIJ U AANBEVELEN.

Tekst samenzang

Attentie!
a.

OPENING: Psalm 108 vers 1
Mijn hart,

0

Hemelmajesteit,

is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k zal psalmen zingen tot zijn eer.

In verband met de kerkdiensten zondag,
wordt u vriendelijk verzocht de kerk
netjes te houden en uw programma mee
te nemen.
b.

Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal ~n den dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.

Na afloop van dit concert wordt U in
de gelegenheid gesteld "Crescendo"
met dit jubileum te feliciteren in
gebouw "Irene", Wijk 8 no. 85.
Uw aanwezigheid aldaar zal door ons

SLUITING: Gezang 86 vers 1
Wat de toekomst brengen moge,

op hoge prijs worden gesteld.
c.

mij geleidt des Heren hand;

Bent u nog geen lid van een dames- of

moedig sla ik dus de ogen

mannenkoor ? Beide koren zien graag

naar het onbekende land.

nieuwe leden geplaatst.

Leer mij volgen zonder vragen;

Repetitie-avonden:

Vader, wat Gij doet is goed!

"LAUS DEO": Donderdagavond

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.

8 uur in

gebouw "Irene"
"CRESCE~rnO": Zondagavond half acht in
gebouw "Irene"
U bent beslist hartelijk welkom

Jubileumconcert
bijzonder

URKER

VISSERSKOOR

JUBILEER'r

5 september 1973 (gelijk met het zilveren
jubileum van H,M. de koningin) bestond het
Chr. Urker Visserskoor "Crescendo", Cirigent
Meindert Kramer, 20 jaar.
Op zaterdag 8 september zou dit herdacht
worden door het geven van een jubileum concert in de Bethelkerk, LV.b. met de feestelijkheden van die week, is dit uitgesteld tot
zaterdag 22 september a.s.
"Crescendo" telde bij de oprichting 17 Ied:en, hetwelk thans is uitgegroeid tot meer
dan 100 leden. Ons Urker Visserskoor is een
begrip geworden, en is dan ook uit onze samenleving niet meer weg te denken. Alhoewel in alle eenvoudigheid in 1953 onder ielding van Louwe Kramer begonnen, mag ze
zich thans onder leiding van haar huidige dirigent verheugen in een goede reputatie zowel
in het binnen- als buitenland.
Ook bij onze koninklijke familie is "Crescendo" een geziene gast, daar men meerdere
malen op het paleis tijdens de kerstfeestviering concerteerde.
Hieruit vloeide voort dat tijdens de uitreiking van de Gouden Tulp (1971 in de Bethelkerk) Prinses Beatrix en Prins Claus vertegenwoordigd waren.
"Crescendo" dat steeds optreed in Urker
klederdracht, heeft in de afgelopen jaren heel
wat concerten buiten Urk verzorgd. In niet
minder dan 90 steden en dorpen werd geconcerteerd, waaronder grote kerken o.a. Sint
Jan in Gouda" Sint Bavo in Haarlem, Grote
Kerk te Delft. Ook in Friesland heeft ,,(:rescendo" een bekende klank. Uitwisselingsconeerten vonden plaats met het Scheveninga
Vissersvrouwenkoor onder overweldigende belangstelling.
Door de N.V. Phonogram zijn acht langspeelplaten van het koor in de handel gebracht, welke baten door Crescendo worden
aangewend t.b.v. liefdadigheids instellingen.
Naar wij vernemen is voor 't jubileumconcert grote belangstelling, zodat alleen al van
buiten Urk 500 mensen worden verwacht.
's Mi~'dags om 4 uur worden de genodigden
van buiten, een rondvaart op het Llsseirneer
aangeboden, terwijl na afloop van het concert
gelegenheid wordt gegeven "Crescendo" te
feliciteren in gebouw "Ir ene".

"Urkerland" 2'(1sept. '73
======================

Het jubileum-concert van het Christelijk
Urker Visserskoor "Crescendo" is wel een
bijzonder gebeuren geworden. De "ruime
Bethelkerk in Urk was overvol en alles had
een rustig verloop. Jammer dat de ere-voorzitter ds. H. R. Groenevelt van Nagele het
openingswoord niet kon spreken. Het koor
bestaat uit een honderdtal mannen en de
zang was beschaafd en had tegelijkertijd het
karakter van een belijdenis, overeenkomstig
de doelstelling van de vereniging. Er was
medewerking van het christelijk Urkers
Vissersvrouwenkoor "Laus Deo" (Lof zij
God), Francina Hinlopen, harpiste, Lammy
de Bruin, sopraan, Bert Timmer, trompet
en Jan Bonefaas, kerkorgel.
Het bijzondere van "Crescendo" is,
behalve zijn massaliteit, het feit dat het een
visserskoor is en tegelijk een christelijk
koor. Er speelt een sfeer doorheen van de
zee, waarop de mens meer dan anders zijn
afhankelijkheid voelt van zijn schepper. Die
sfeer geeft het een enigszins folkloristische
kleur en men behoeft zich er niet over te
verwonderen dat mannenkoren uit andere
plaatsen, die minder met de zee te maken
hebben zich tot die stijl aangetrokken
voel~n.Urk heeft in ieder geval ook bij het.
publiek een naam op het gebied VO;..:l
christelijke zang.
De medewerking van de harp was bij dit
c?ncert van zaterdagavond wel een
bijzondere noot. Na de opening werd

gebeuren

.zongen "Hebt d'een Anker sterk", waarbij
sopraan Lammy de Bruin, het kerkorgel en
de harp een rol speelden. Op verzoek was
ook p.salm .42, oude berijming (maar wel
rythrnisch) Ingelast. Een harpsolo wisselde
de zang af, van Lammy de Bruin vielen
verder vooral de solo's op teksten van Guido
GezelIe op; ze maakten diepe indruk door
hun tekst en voordracht. Het gezamenlijk
optred~n va~ "Crescendo", onder leiding
van ZIJn uitstekende dirigent Meindert
Kramer, en het Vissersvrouwenkoor Laus
Deo" was indrukwekkend. Het vro~wenkoor, gekleed in paarse blouse, trad
afzonderlijk op (ook met een ongeveer
honderdtal leden) onder leiding van de
eigendirigent Jan Zwanepol."Geef uw lot in
handen van uw Vader" en "Denk dan aan
ons, Heer" pasten geheel in de stijl van de
avond. De trompet vormde een welkome
ondersteuning van de koorzang in een aantal liederen.
.
Na afloop was er gelegenheid om
"Crescendo" gelukt toe te wensen in gebouw
.Jrene". De toegang tot het concert was
gratis, er werd alleen een collecte gehouden.
Onder de talrijke gasten in de kerk
schaarde zich ook een groep vrouwen uit
Scheveningen. Van heinde en ver toonde
men belangstelling voor dit jubileum.

"Friesdagblad" 24 sept. '72

Na afloop van het concert werd door betuur en dirigent
een zeer druk bezechte Receptie afgenomen in geb.IRENE
+++++
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(lPmaandag 24 dece.
mber .1973 .i.n de -Spo-rthalmder auspiciën var:der Hervormde
en Ge.1eformeerdeKerk en met medewerltingvan het Chr. Urker Vfsser-skoor- ,
"CRESENDO" o.l.v. M.Kpamer.
.
Solisteg Mevr. L. de Bruin-van Veen.
Voorganger. Ds. B. Martel.
Organist.
W. van Andel.
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I. ~amenzang ( + koor}
" Daar is uit' s werelds duistre wolken' ( nieuw liedboek gez. 26: 1-3-4)
2, KO<?_E. " Kerstlied" (bew. M.Kramer)

3•. ~otum_.

.

4. Samenzang.

~

:

" 0 hoe heerlijk" (budel "Wie zingt mee" 9Ig 1-2-2.

5. Koor- "KlokkenkLank in kerstmistijd" (solo) (bew. M.Kramer)
"Eens zal op de grote morgen"
,, )

6. Schriftlezing~ Lucas 2

g

1-7.

" In Bethlehems stal" (Bundel u'Wie zingt meeii73
8. Declamatie ( J.Koffeman)

9. ~.

"Stille nacht"
"Mijn toevlucht"
"Christus Komst"

1- 2- 3-)

(bew. 1-1• .Kramer)
(K.J.Mulder)
(J.v.d.Waart)

8 - 14.
11. Samenzang. "

ij}

viasnacht in Bethlems dreven" (bundel " Wie zingt mee"

12. !00~.
iI Glorie in excelsis
" Bethlehem "

11

(s()lo)(bew.M.Kramer)
(J .v••
d W aar t)

13. _Samenzang. "Heerlijk klonk het lied der eng'len ( Joh. de Heer 70g 1-2-3-4)

14.

_~--.

Schriftlezingg
Lucas 2
.

15. Koor

+ solozang.

g

15 - 2~•

" 0 Heilige nacht "

( K.J.Mulder )

16. Verkondigin~

17. Koor.

" De heem'len verkonden u
( bew. M.Kramer )
11 Geprezen zij des Heilands Naam"
(S.Pluister)

18. Dankgebed.

19. Samenzáng. "Eer zij God in onze dagen ( 3 verzen) ( melodie "Gloria in excelsis
20. ~.

" Ere zij God".

21. Zegenbe9:.~_
22. Koor ~ "Ode"

--Kerstconcert verzorgd

--.-----

op ma. 24 dec. '73 onder overweldigende belangstelling in

een grote SPORTHAL te EGMOND aan ZEE

Kerstavond
met Urker
Mannenkoor
EGMONDAAN ZEE - Het
befaamde Urker Mannenkoor,
trad op de
avond voor Kerstmis op in
de Sporthal te Egmond aan
Zee, waar de kerstzangdienst door naar schatting
1700 mensen werd bijgewoond.
(Foto Cor Mooy)

++++

Chr.Urker

Visserskoor

" CRESCENDO" in EGMONDaan ZEE.

===================================================-==

Daar is uit

s'werelds

duistre

wolken

Achter de Noord-Hollandse duinen werd, Ran de vooravond van
Kerstmis in de Sporthal van Egmnnd aan Zee, een Kerstzangdienst gehouden, onder auspici~n V3n de Hervormde en Gereformeerde Kerk ter plaatse. Aan deze z~ngdienst werd - pro
deo - medewerking verleend door het alom bekende Christelijk
Urker Visserskoor "Cr-e scendo'",
Als hoofdfiguren fungeerde:
Mevr. L. de Bruin-van Veen, soliste;
de heer M. Kramer, dirigent;
de heer W. van Andel, organist en
de heer J. Koffernan(Jeka), declamator.
De Sporthal was volledig bezet, minstens 3000 personen waren
aanwezig. Onder bekwame leiding van de dirigent zongen de
soliste en het koor heel veel Kerstliederen, welke op uitmuntende wijze ten gehore werden gebracht. De declammatie
kwam uitstekend over. De aanwezigen zullen ongetwijfeld - af
en toe - met een brok in hun kelen op de stoelen hebben gezeten. Moeder natuur is op Urk geen karikatuur van zichzel~, ze
is mooi, ruis en soms hard. De wind zingt om de masten van
de schepen, de bevolking in koren. Zet twee Urkers naast elkaar en je hebt een koor. In Urk worden ze geboren met goud
in de keoL, Mijn echtgenote zegt vaak tegen o.nderen:vleet je
waarom de Urkers zo goed kunnen zingen? Omdat je van hun gezichten (ruige visserskoppen) kunt aflezen dat ze met hun
hart zingen; ze staan volledig achter hetgeen ze ten gehore
brengen. Aan de~woorden moest ik denken, toen wij ergens
verloren in die grote sporthal zaten. De IICrescendo"-leden
beschikken niet alleen over mooie stemmen, maar ook over een
grote intolligente muzikaliteit; het zijn stuK.voor stuk persoonlijkheden, met een groot gevoel voor verschillende stijlen. Hoe verdor het avonduur verstreek, des te meer we worden geinspireerd. Als toehoorders mochten wij ontdekken dat
men op 2en zo'n eenvoudig mogelijke wijze probeerde uiting te
geven aan het Kerstgebeuren; om een zo breed mogelijke groep
geinteresseerden te bereiken. Geleidelijk werden we gesterkt!
De dirigent, de soliste en het koor ontv~ngen hiermede onze
hartelijke dank!! en Ds. Mart~l voor zijn verkondiging!!
Ds. M3rt~1 (geestelijk verzorger van een kleine groep Hervormden en Gereformeerden) kan tevreden achterom zien, zijn
op~ezette Kerstavangelisatieplnn mug geslaagd worden genoemd.
De organisatie van deze zangdienst zal hem, mevrouw J. Brands
-Koffeman en haar zoon Jurinan menig slapeloze nachten hebben bezore;d.

Ing.J.van Dokkum

Urkerland

dec. '1973

===================

PROGRAMMA
KERSTCONCERT
iERS~CONCERT verzorgd op Tweede Kerstdag

;6=;:~:î973=s'middags om 4 uur in de
I1Bhethel-Kerk"te URK

te geven door het
CHR. URKER VISSERSKOOR

Crescendo

++++

en het
CHR. URKER VISSERSVROUWENKOOR

Laus Deo
in de Bethelkerk
het geheel onder leiding van
Meindert Kramer

Medewerk enden

CHR. URKER VISSERSKOOR
"CRESCENDO"

CHR. URKER VISSERSVROUWENKOOR
"LAUS DEO"

LAMMY DE BRUIN, SOPRAAN
KLAAS J.MULDER, ORGEL

BERT TIMMER, TROMPET

DECLAMATIE: JELLE KOFFEMAN

DS. K.KRAMER, PROGRAMMALEIDING

-----------------------------Aanvang: 4 uur, kerk open half 4

I\.ERSTZANG INlJR

.

Kerstfeest 1973 werd afgesloten met ecn kerkconcert verzorgd
door het Chre Urker Visserskoor "Crescendo" en het Christelijk Urker Vissersvrouwenkoor
"Lau s Deo" o.l.v. Meindert
Kramer •.00 met het la~tste kaor te beginnen: evenwichtige en
beheerste koorzang. Misschien is de sopr~aripartij ten aanzien van de alten iets te sterk, m~ar verder is op het optreden van "Laus Deo" niets af te dingen.
Ook "Crescendo" heeft vooral in beheerstheid en evenw i ch t
gewonnen. Samen met Lammy de Bruin werden enkele kerstliederen ten gehore gebracht, terwijl het koor voor de sluitinG
op zijn best te horen was in kerstlied in oen bewerking van
de dirigent. "0, heil' ge riac h t " in 8E:n bewer-ki ng van K.J'o
Nulder en het "Ere zij God" van l"1. Koekelkoren. Lammy de
Bruin br3.cht nog op fraaie wijze "Salzburger Kerstlied" ten
gehore en de trompettist Bert Timmer vertolkte het "Trumpet
Voluntary" van Purcell. Jellc Koffeman declameerde ter afwisseling "Israel-Kerstfeest
1973" van Hendrik Kramer (UK 87)
en Kerstnacht van Guido Gazelle. De gezamenlijke koren besloten dit geslaagde concert waarin Ds. Kramer op zeer stijlvolle wijze de programmaleiding had, met een magistraal,
maar nooit te onbeheerst gezongen "Ode", dat terecht door het,
publiek met een spontaan applaus werd gehonoreerd. Klaas J.
Mulder begeleidde de koren, soli en de samenzang op voortreffelijke wijze.

"Urkerland"

dec. 173

=====================

PROGRAMMA
1. Gezamenlijke koren: Komt allen tezamen

bew. M.Kramer

2.

Opening, samenzang "Daar is uit 's werelds duist're wolken" (z.o.z.)

3.

"Crescendo"

Eng'len kwamen eenmaal melden
Gloria in excelsis Deo (met solo)
Stille Nacht

4.

"Laus Deo"

Hoor de Eng'len zingen d' eer
Nimmer blonk een schoner licht

S.

Solozang Lammy de Bruin

6.

Gezamenlijke koren: Psalm 150

7.

Samenzang:

Komt verwondert u hier mensen (z.o.z.)

8.

"Crescendo"

Klokkenklank in Kerstmistijd (met solo)
Christus' komst

9.

"Laus Deo"

Der Herr ist mein Hirt (Psalm 23)
Als de Heiland zal verschijnen

J.v.d.Waart
bew. M.Kramer
bew. M.Kramer
bew. J.Zwanepol
bew. J.Zwanepol
G. Jellesma
bew. M.Kramer
J.v.d.Waart

bew. J.Zwanepol

10. Kerstdeclamatie Jelle Koffeman
11. Laus Deo

In 't nachtlijk duister
Een roze fris ontloken

bew. J.Zwanepol
bew. J.Zwanepol

12. Trompetsolo Bert Timmer
13. "Crescendo"

Kerstlied
0, heil'ge nacht (met solo)
Ere zij God

14. Sluiting, samenzang Psalm 98 : 4 en 2
15. Gezamenlijke koren

ODE

Wijzigingen voorbehouden

Collecte bij de uitgang, hartelijk aanbevolen'

bew. M.Kramer
bew. Klaas J.Mulder
M.Koekelkoren

Feestelijke Jaarvergadering

ter gelegenheid

Chr.Urker Visserskoor " CRESCENDO

van het 20 Jarig JUBILEUM van het
++++

11

1973

1953

Op vrijd.28 dec. '1973 in

Geb." IRENE

11'

= = =

Ter gelegenheid hiervan
werd een DINER aangeboden.

Programma

Humoristische medewerking
ter gelegenheid van de Jaarvergadering

van het Du.o :

van het Chr. Urker Visserskoor "CRESCENDO",

~g=~~~~~:L=~~-~~~=

dirigent Meindert Kramer, op vrijdag 28
december 1973 in gebouw "Irene"
Tijdens deze avond wordt een diner gegeven
ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum.
Humoristische medewerking van het Duo
Gerssen/ten Napel.
TEVENS BEWIJS VAN TOEGANG VOOR U EN EEN
INTRODUCE

ONZE J....
RVEI:G_-.DErtING
---~----..._

-

~_

...........

__ ~~

... ~

0"

.......

-.

__

Deze mochten we houden op vrijdag 28 december 1973 in gcbouv "Irene". na de gcbr-ui kc Ld jke opc n i ng door de voorzi tter,
werd verslag uitGcbr~cht door onze secrct~ris en penninf,meester over de werkzaanheden in het af~elopen cursusjaar. Ter
gelegenheid Véln ons 1120-jnrig Jubileumll werd ons een diner
aangeboden deze avond, wat we ons goed lieten smaken, daarbij verschillende consumpties ljèbruikencL De zaal in ;vIrene"
was daartoe leuk en gezellig ingericht. en na~r wij uit veler
monden vernamen was het eten voortreffelijk. Cet was dan ook
een ouderwetse gezelliGe en sfeervolle avond, welke pas omstreeks middernachtelijk
uur was afGelo~en. Ondanks het late
uur ging niemand naar huis, en een ieder genoot dan ook
zichtbaar. Met groot genoegen hebben we geluisterd naar het
optreden tÜs$en de gangen van het duo Jo Gerssen en Jan ten
Napel, welke ons sketches lieten zien uit vroeger dagen, en
gedichten zongen en declameerden uit het bestaan rondom
"Crescendotl•
Ter vGrlotin~ werden ons deze avond twee dekens eang cboden van l':evr.Helk-Visser en Buter-Vi sscr , welke
wij hierbij hartelijk danken voor het spontane aanbod.
Tijdens het diner werd het volgende gedicht in elkaar gedraaid
en op het toneel door Gerssen en ten Napel ten Gehore gebracht:

Een bewijs temeer dat alles goed in de sma~k was cevnllen, terwijl velen n~ afloop met rloed beweerden dnt je voor een dergelijk fe~st niet meer van Urk no~iG ha~, wat in het verleden
wel hC0ft plaats gev~ndcn.
Ds. Groenevelt sprak deze avond het slotwoord en eindiGde met
dankGebed.

J A A R VER

G A DER

I N G

Menu
Salade d' Huzares

1. Opening door de Voorzitter.
Potage de Légumes
2. Jaaroverzicht

secretaris.
crême de Tomates
PAUZE
Cote de Pore

3. Jaaroverzicht penningmeester.
Haricots Verts
4. Uitslag Commissie Kascontrole.

Carottes/Petits

pois

Salade varié
PAUZE
Compote de Poires
5. Optreden duo Gerssen/ten Napel.

Pommes Frites
Pommes Maitre d'hotel

PAUZE

6. Sluiting Jaarvergadering.

Dessert de fruits

Vervolgens hoopt het duo Gerssen/ten Napel
tussen de gangen van het diner op te treden, aangeduid met ...

Café

Feestavond

(diner) 28 dec, 1973

ter gelegenheid

wijze: ".'t Is weer :voorbij,
die mooie zomer" G, C_ox.

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken
Naar 't grote feest van de herinnering
Wat duurden ze toch lang die laatste weken
U weet niet wat er in ons ornmeging.
Er werd gebeld •.• de telefoon
Het was de stem van Uwen TOON
Hij vroeg ons samen nog voor éne keer
Dan denk je man •••hoe kom j'er an
We zijn ,al oud en stijf en stram
Maar beste mensen, toch staan wij hier weer,
Het is nu al weer 20 jaar gele~en
Louw Kramer was de eerste dirigent
Het pad der grote zangers werd betreden
Men werd zo langzaam-aan al wat bekend
De bakker en de visserman
De groenteboer en timmerman
Ze zongen allemaal uit volle borst
Daar kwamen zij dan man voor man
Je vraagt je af hoe of het kan
En zongen zo tezamen als een vorst.
Er moest een vaandel voor de zangers komen
Een kransje werd door dames toen gesticht
Naar een orgel gingen ook de dromen
De krans van dames deden toen hun plicht.
In deze krans greep TOON z'n kans
En hij vond er zijn lieve Jans (Jannie)
Hij is nu al weer jaren lang getrouwd
Crescendo zong zijn vaandel vol
De platen gingen aan de rol
Een ploeg van vrienden werd zo opgebouwd.
Geen mens wou Crescendo langer ontberen
Zo kwam het Dre~e Diever aan de beurt
Op de preekstoel was JEKA aan 't declameren
Het volgende nu is daar gebeurd.
Hij declameerde daar met vuur
Het werd bijna zijn laatste uur
De microfoon kronkelde om zijn nek
Toen dacht JEKA, daar ga ik dan
Daar strompelde een gebroken man
Mijn lieve mensen, wat een avontuur.
Zo ga je dan steeds zingend door het leven
Zoals de naam zegt, steeds maar hoger op
Zo met eLkand er-naar het beste streven
Ja zangersvrienden, zo kom j'aan de top.
Nog steeds bestaat er haat en nijd
Het leven is nog steeds een ~rijd
Als 'd een wat meerder dan de ander is
Laat U niet gaan, blijf lang bestaan
Beschrijf maar steeds dezelfde baan
Dan, stoere zangers, gaat het lang niet mis,
Wat hebben we voortreffelijk gegeten
Wat was het alles van e en goede TOON
We kregen alles ruimschoots toegemeten
o Bet van Agien, wat heb jij een zoon.
Bet slaatje en de soep vooraf
Gebakken arepels en kaf
De peertjes, doperwtjes en boontjes
't Was altezamen even goed
Die diensters, vol van goede moed
't Kwam allemaal van JANNIE en van TOONTJE.

van 20 j.bestaan
wijze:

"ze was een maagd"

Hier zlJn we dan na zoveel jaar
Herhalingsplichten roepen ons
Omdat Crescendo jubileert
Zijn wij hier op dit onderons
Want na dat slaatje
Komt nu onze praatje.
Vier lustrums is een hele tijd
Waarin van alles is gebeurd
Het koor is heel goed uitgedijd
Nooit een concertje afgekeurd
Door't gouden plaatje
Nu -Inheerlijk slaatje.
na de soep
De soep, die was natuurlijk dun
zoals ook alle lepelkost
Men slurpte samen op één TOON
Zoals een ieder van ons past
Alleen het tempo
Dat was geen Allegro.
De meester van de zangmuziek
Droeg elke Zondag koffers vol
lVlet
mappen van een iedereen
Dit werk dat was gerust geenJlol
Door-een lang preekbeurt je
De koffer bij dokters deurtje.
Hij kwam terug en zocht zich rot
Maarmg zijn koffers niet meer staan,
De dokter dacht bij thuiskomst toen
Waar komt die vondeling vandaan
Vlug openmaken
GeTOONzette zaken.
na de pudding

Al bent U ook emeritus (Ds. Groenevelt)
Toch bent U er vanavond bij
Beschermheer bent U toch en dus
Vanavond ook van de partij
Die geestige trouwe
Daar kun je op bouwer
Het koot dat U al jaren bent
dat dankt U niet aan eigen kracht
Zo ver bracht U de dirigent
Die alles ook van U verwacht
Meindert, Louwes zoon
Houdt alles op TOON.
Zeg beste mensen, nog één lied
Op dit voortreffelijk diner
het was geweldig~ of soms niet?
Nu moet U zeggen ja of nee.
Dus lieve mensen
De beste wensen.
Jan ten Napel
Joh. Ger::w"'n

