100 jaar Zuiderzeewet
Hierbij een verslag voor een project met Schoolkinderen van groep 5,6 en 7 rond de Zuiderzee, dat
voor ons en voor de school zeer geslaagd was.
De zee ging te keer en hele stukken land verdwenen in de zee. De Hendrika een schip, met veel
manschappen erop, leed schipbreuk. De vracht mag als verloren beschouwd worden. Met man en
macht proberen andere schepen nog mensen uit het water te halen. Zomaar een regel uit een dagboek
van mijn overgrootvader die in de omgeving van het Noord Hollandse Winkel werkte en woonde. In
die tijd was er ook nog echt een gevecht met de zee. Hoe bijzonder is het dan om bij de opening te
mogen helpen van een dubbelexpositie 100 jaar Zuiderzeewet op 14 juni 2018 in het Museum Nijkerk
en bij het Stoomgemaal Arkemheen.
Het zeemanskoor Nijkerks Welvaren was uitgenodigd om bij de opening te komen zingen. Om heden
en verleden wat dichter bij elkaar te brengen ontstond het idee om er ook kinderen bij te laten zingen.
Een van de koorleden zou graag de Zuiderzeeballade met zijn kleinzoon zingen. Dus werd er contact
gezocht met de school waar hij op was.
Al snel waren een twintigtal kinderen bereid om hieraan mee te helpen. Enkele koorleden en de
dirigent Bram Berends leerden de kinderen de liedjes . Na de tweede keer klonk er na schooltijd al
spontaan mooi Volendam over het schoolplein. Wat ontzettend leuk om te doen en te beleven. De
leerlingen hadden er duidelijk zin in.
14 juni was het dan zo ver het koortje met kinderen werd omgedoopt tot Daltons piraten en van
piraten vlaggen en spullen voorzien.
Voordat alle gasten kwamen werd er nog eenmaal geoefend samen met Zeemanskoor Nijkerks
Welvaren en toen was het tijd om ten gehore te brengen.
Er wordt verteld over de zware storm die over Nederland raast. Dijken die doorbreken schepen die
vergaan. Veel families verliezen dierbare familieleden. Zo verging het ook deze opa

De Zuiderzeeballade wordt gezongen. Zo ook Wieringen , een voormalig eilandje waar zieke zeelui
aan de westkant op werden achter gelaten om besmetting te voor komen . De mijmeringen van een
zeeman over zijn IJsselmeer . De verzonken stad wordt hierna gezongen Herinneringen aan
Ark en Slot Hulckesteijn welke bij Nijkerk in het water verdwenen . Hierna was de opening door de
Commissaris van de Koning de heer C. Cornielje en de heer C ter Braak van het stoomgemaal
Arkemheen. Dit gebeurde met het ophijsen van de oude stormlamp zoals dat ook vroeger gebeurde.
De expositie kon bekeken worden. In het Museum Nijkerk gaat hij vooral over het leven boven
water en in het Stoomgemaal Arkemheen over het leven onder water.
Een mooi project welke door alle partijen als zeer positief werd ervaren. De kinderen kregen
zingende wijs een stukje Nederlandse cultuur erbij welke door de speciale projecten bij de exposities
nog eens benadrukt worden.
En… het zingen samen bracht veel plezier en mocht voor beiden koren nog wel eens gebeuren.
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