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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam
met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie,
die teruggrijpt naar de historie van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse
foto gemaakt. Wie gedacht had dat
er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

De jongens moesten van een stencil met blauwe letters de volgende
fonetisch gespelde tekst zingen:
“O Lamm Kottes oenschoeldiek
am Stam des Kroitzes geslachtet”.
Na het eerste deel moesten de jongens de kerk verlaten en kregen
ze als beloning een gevulde koek.
Ook de huidige voorzitter van de
Stichting Matthäus Passion Edam,

Kaaswaag in verkoop

Wat de Stadskrant de vorige editie al
meldde wordt deze week bevestigd
door het gemeentebestuur. De kaaswaag in Edam staat in de verkoop.
Een potentiële koper is er ook al. De
huidige huurder, de firma Willig uit
Katwoude, tevens eigenaar van de
Edamse Kaas- en Wijnspeciaalzaak
aan het Spui, is geïnteresseerd.
Voorwaarde om tot verkoop over
te gaan is wel dat de Waag ten alle
tijden haar huidige functie zal kunnen behouden.

De kinderkoren in de Matthaus Passion
vroeger en nu: een wereld van verschil

de loopbruggetjes opzochten. De uitvoering was koud, met alleen een wit
overhemd en een das, zonder jas. In
de kerk waren veel meer bezoekers
toegestaan dan nu; er mochten er 3000
in, tegen 950 nu.
Een straaltje licht
Het kinderkoor van nu, Kinderkoor
Musicanti, is een verzameling van de
selectiekoren van de Kinderkoor Academie Nederland. Het instituut wordt
internationaal hoog gewaardeerd. Het
verzorgt een specialistische opleiding
voor kinderen en een opleiding tot professioneel dirigent van kinderkoren.
Op Musicanti zitten kinderen die,
naast de wekelijkse koorrepetities,
ook zanglessen en voortgezet solfègeonderwijs volgen. Dit koor heeft in
2008 op Koninginnedag voor de koningin gezongen op paleis Noordeinde, rechtstreeks uitgezonden op tv.
Op Goede Vrijdag zijn in de Grote
Kerk ook kinderen te beluisteren van
het Haags Kinderkoor van dezelfde
Academie. In totaal zijn er 130 kinderen actief binnen de Kinderkoor
Academie Nederland. Silvère van
Lieshout is directeur en studeert de
beide kinderkoren in.

Al sinds een aantal jaren zingt Kinderkoor Musicanti mee, een selectie
van zeer goede jonge zangers. In de
uitvoeringen tussen 1946 en 1964
waren dat gewoon Edamse jongens
die werden ingestudeerd door Sija
Huurdeman.
O Lamm Kottes
Veel Edamse jongens hebben nog
levendige herinneringen aan de
uitvoeringen van de Matthäus Passion, zoals die tussen 1946 en 1964
in de Grote Kerk van Edam werden opgevoerd. Ben Visser haalt
herinneringen op in een columm,
afgedrukt in het programmaboekje
van dit jaar. Het kinderkoor werd
ingestudeerd door Mevrouw Sija
Huurdeman van de sigarenwinkel.
Ze was ook organist in de Doopsgezinde kerk en groot gangmaker van
de Matthäus-uitvoeringen van toen.

Burgerlijke stand

Geboren:
31-03 Shamayra Lindsey Daniëlle,
d.v. K.S. Crielaard, en: Daniel Reüel
Timotheüs de Barrios; 06-04 Wick,
z.v. W.N.H. Beemsterboer, en: N.
Schouten; 07-04 Rob Nicolaas Hendricus Jozef, z.v. B.E.J. Bootsman,
en: C.P.J.M. Tol;
Ondertrouwd:
Marco Peter Buis, en: Margaretha
van Hees; Michael Gerard Gustaaf
Montagne, en: Geertruida Maria
Kok;Nicolaas Hendrikus Maria Tol,
en: Bianca Ida Maria de Graaf;
Getrouwd:
Ferenc Fokke van den Berg, en: Suzanne Geertruida Maria van Dijk;
Overleden:
03-04 Andreas Geiger, 82 jaar, e.v.
M.A.M. Visser; 07-04 Eeftje de Groot,
85 jaar, w.v. K. Zeeman; 12-04 Alida
Theresia Koning, 74 jaar, w.v. C. Everaars;12-04 Maria Smit, 80 jaar, e.v.
A.C. Stuijt;13-04 Neeltje de Oude, 91
jaar, w.v. J. Schardam;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
Cornelis M. Veerman, geboren 6 oktober 1943; Theodora Kootstra, geboren
27 september 1955;

Het Groot Westerbuiten

Tijdens de mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
werd het Fort Edam door zo’n 150 soldaten bevolkt. Zij leerden niet
alleen maar schieten op de schietbaan waar nu het Strandbad is. Er
werd veel gemarcheerd en in dit geval was er ook een peloton fietsers
die net terugkwam van een oefening. Ze poseren hier even voor de
fotograaf bij het café van Rijswijk, nu Thomas Café.
Als je naar het oude model fietsen kijkt zie je dat de meeste voorzien
zijn van een handrem op het voorwiel. Zo waren er in die tijd ook militaire muziekkorpsen op de fiets.
Naast het café zie je nog het woonhuis van veeboer Conijn, die naast
zijn woonhuis ook nog een stolpboerderij had, hier op deze foto niet
scherp te zien en jammer genoeg gesloopt.
Op Goede Vrijdag vindt in de Grote
Kerk traditiegetrouw de uitvoering
plaats van de Matthäus Passion
van Johann Seb. Bach (22 april,
aanvang 19.30 uur). Het Matthäus
Koor Edam, orkest The Northern
Consort en solisten, allen onder
leiding van Stephen Kavelaar,
zorgen voor een sfeervolle uitvoering van dit beroemde oratoriumwerk. Kaarten (30 euro) zijn nog
verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen (VVV, Markee, Primera
www.matthaus-passion.com) en,
mits nog voorradig, op de vrijdag
zelf aan de kerk.
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n Het Edamse jongenskoor bestond in de periode 1946-1964 uit wel 56 leden; thans is het kinderkoor kleiner maar professioneler

John van Voorst, heeft vele malen
een gevulde koek mogen ontvangen.
Het toenmalige koor van de Matthäus
bestond uit Zangvereniging Edam en
het Purmerends Oratoriumkoor en
het was zeer groot. We tellen op een
oude foto wel ongeveer 140 koorleden en daartussenin maar liefs 56
jongens, tussen wie ook Sija Huurdeman zich genesteld heeft. Ze werden
‘geronseld’in Edam en in Purmerend.
Handen vol aan jeugd
Na de repetities in de Grote Kerk
had koster Bakker zijn handen vol
aan de jongens, die hoog in de kerk

12 kinderen
Bijzonder is dat de 12 kinderen op
het Edamse podium ook alle koralen
meezingen, en nog wel uit het hoofd.
Tijdens de uitvoering blijven ze wel
de muziek in hun boek volgen, om
geconcentreerd te blijven. In de kerk
zit een tweede groepje kinderen, 16 in
getal. Die zingen in het openingskoor
en het slotkoraal van het eerste deel de
partij van de derde sopraangroep. In
het beginkoor hoor je ze lange noten
zingen; hoog boven de gewone muziek
uit. Het toch al overweldigend ruimtelijk klinkende openingskoor krijgt
een extra dimensie door de hoge ‘engelenstemmetjes’, of, zoals Sija Huurdeman het aan de kinderen uitlegde:
‘ een straaltje licht door de duisternis
van alle andere stemmen’.

