
Vrijdagavond 11 november 2022 verzorgde  het Lemster Mannenkoor een optreden tijdens het 

 Papageno Muziekgala  

op de overdekte binnenplaats van het   

 Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 

(’s Lands Zeemagazijn 1656) 

 

 

Glazen koepel boven binnenplaats als lijnenspel van kruisende 
 kompaslijnen van een oude zeekaart 

 
. 
 

 



Het koor was daar op uitnodiging van dirigent Jaap van Zweden om ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan 
van de Stichting Papageno 

met dit benefietconcert sponsorgelden in te zamelen om, naast het bestaande onderkomen in Laren,  een 

tweede Papagenohuis in het voormalige Gereformeerde kerkgebouw in Lemmer mogelijk te maken. 

Stichting Papageno is  een initiatief van dirigent Jaap en echtgenote Aaltje van Zweden om jongeren met 
autisme te begeleiden in een eigen onderkomen in een Papagenohuis. 

 
Het koor stond onder leiding van dirigent Feike van Tuinen 

  

en werd begeleid door musicus Dirk Norbruis 

 

Nadat burgemeester Fred Veenstra en dirigent Feike van Tuinen waren geïnterviewed door presentator Ivo 

Niehe startte het koor met het Frysk Folksliet gevolgd door een 5-tal Friestalige nummers: 

https://youtu.be/MJ5Uq-FidSY 

                         Myn Berber 

Ingelske Folkswize  

Arr.: Feike van Tuinen 

Tekst: D.A.Tamminga 

 

 
 

https://youtu.be/MJ5Uq-FidSY


Trije Heine-Lieten 

 

Út al myn triennen sprute 
 Comp.: Feike van Tuinen 

Tekst: Heinrich Heine (1797-1856) 

 Oersetting: Fedde Schurer (1898-1968) 

 

As ‘k yn dyn eagen skôgje mei 
Comp.: Feike van Tuinen 

Tekst: Heinrich Heine (1797-1856) 

 Oersetting: Fedde Schurer (1898-1968) 

 

In maaiemoanne wûndermoai 
Comp.: Feike van Tuinen 

Tekst.: Heinrich Heine (1797-1856) 

 Oersetting: Fedde Schurer (1898-1968) 

 

“Jou ús in Dream, o Hear” 
Tekst: Eppie Dam 

Comp.: Lowell Mason 

 

It feintsje fan Menaam 

Tekst: Fedde Schurer: Dútske Folkswize 

Arr.: Harm van der Meer 
 

De Freonskip hâldt ús fêst 
Teksten:Oscar Hammerstein/Eppie Dam 

Comp.:Richard Rodgers/Arr.:G.M.Veldman 

  

 
 



 
 

 

Naast het Lemster Mannenkoor waren er o.a. nog optredens van het  

Concertgebouw Orkest, Jeangu Macrooy, Youp van ’t Hek, de Soul Sisters. 

Verder was er ook nog een veiling van zaken zoals o.a. een Golfclinic door Ruud Gullit, een 

masterclass Italiaans koken, een Arena Skybox etc. 

 

Het Muziekgala werd, verdeeld over 40 tafels, bijgewoond door zo’n 350 gasten. 

De opbrengst van het hele gebeuren bedroeg € 624.800. 

(Dit was zonder de door Ivo Niehe veronderstelde collecte bij de uitgang  van het 

Mannenkoor) 

 
                       Bron: Facebook Stichting Papageno  

 



 
                Bron: Facebook Stichting Papageno 

 

 
                Bron: Facebook Stichting Papageno 

 

Uiteraard was er voor deze gelegenheid  voor het koor ook nog tijd om een kijkje te 

nemen in het eigenlijke museum met veel informatie over de roemruchte Gouden Eeuw en 

haar verdere geschiedenis in de scheepvaart. 

  

 



 
 

 

 

 

 



 

VOC schip  “ Amsterdam” op haar maiden trip gestrand 
op de kust van Zuid-Engeland 

 
 

Ook burgemeester Fred  Veenstra van De Fryske Marren  kwam nog even langs voor een praatje met onze 

voorzitter Frits van der Heide  

 

 

 


