
From St. Peters Church

A shout of dismay

heard in Bishop Auckland, North England, UK

De kerk ontvolkt en de rug toegekeerd

En Harrie het orgel werd afgeserveerd

His message was heared

across the North Sea:

‘Een stokoude heer maar hij zingt voor drie’

Maar wees er snel bij, zeiden Plumley and Hirt*:

‘Please, save that poor sod, he might end in the dirt’

The church is to B

torn down, brick by brick

converted to f lats by a true heretic

En Harrie het orgel te grabbel, op straat

voor oud ijzerboer of antiquariaat

Op zoek naar een thuis

sprak Harrie ontzet:

‘What horror to see me crammed up in A Flat

Is dat nou mijn voorland?’, zei hij met een zucht

‘’k Heb liever een huis met veel licht en veel lucht’

But that monday morn,

Some fellows came in

His new foster parents, een nieuw pleeggezin

En Harrie werd liefdevol gedemonteerd

En over de C  naar Wijk  getransponeerd

Hom(m)eless Harrie
- hymn to a life saving organ transplant -

2 November 2019 - bij de overdracht van het Harrison & Harrison romantisch orgel, Grote Kerk Wijk bij Duurstede

*: Nicholas Plumley en Richard Hirt, Orgel-experts en kerkelijk adviseurs, resp. Zuid-Engeland en Noord-Engeland

NB:  tijdens de voordracht van het gedicht werden verborgen muzikale details gespeeld door organist Pim Schipper

En roddel ging rond

the rumour was spread

An organ from Britain, a bargain, they said

Was dit Harrie’s Brexit uit zijn vaderland

dat daar tot zijn nek zit in de trammelant?

And here, piece by piece

restored and renewed

acquaintance was made with this romantic dude

En Friedrich maakt plaats vrij voor zijn huisgenoot

Want Harrie die rijzige heer is Bes Groot

En dan: TeringHarry!

Hij opent zijn mond

gef luit en gedonder - vanachter zijn front

klinkt Walton en Elgar en Batten en Bird

Met Andriessens Magnif icat wordt gef lirt!

So Hooray for Harrie!

He looks Great and Swell

a major achieval, a job that’s done well

Let’s welcome him here, zijn plek is gegund

Uit zijn lood klinkt goud, dit pracht orgel-

punt.

  [ André van Zwieten ]


