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Oma's passie vverkt aansteke
DOOR BART VERSPUIJ

MoNNrcKENonlr - Vier dames.
Eén familie. Eén koor. Eén op-
treden. over zestien dagen is
het weer zo ver. De Cantorij
Grote Kerk van Monnickendam
zal op z7 maart de Johannes
Passion uitvoeren in de Grote
Kerk in Monnickendam.

Het koor bestaat uit vele ver.
schillende leden. Vier hiervan
onderscheiden zich op een spe-
ciale manier: Oma Nienke Pee-
reboom-Abma (8r), moeder
Hanneke van der Heiden-Peere-
boom (s+) en haar dochters
Nienke (26) en Anna van der
Heiden (z+).Drie generaties in

één koor. ,,Het komt allemaal
door oma. Haar passie voor de

Johannes Passion heeft ons alle-
maal aangestoken", vertellen
Nienke en Anna gezamenlijk.
Moeders lacht en knikt instem-
mend.

Het viertal barst van het mu-
zikaal talent, kan niet wachten
op het officiële optreden en
hebben zoveel te vertellen dat je
er een boek mee zou kunnen
vullen. Tel je alle optredens bij
elkaar op, dan hebben ze de Jo-
hannes Passion al meer dan der-
tig keer ten gehore gebracht.
Voor een groot deel te danken
aan oma. ,,Ik zit al zg iaarbii de
Cantorij. Anna treedt voor de

vierde keer op en Hanneke en
Nienke voor de derde keer. Na-
dat ik Anna zo ver had gekre-
gen kwamen de anderen van-
zelfi'

Ontroerend
De dames lachen en vinden het
duidelijk fijn om eens uitge-
breid te kletsen over de passie
die ze delen. Dochters Anna en
Nienke leggen uit wat deze pas-
sie voor hen betekent. ,,Het is
zobijzonder dat zoiets al zo-
lang bestaat en elke keer weer
een snaar bij de mensen raakt.
Ook bij ons. Het doet elke keer
weer iets anders met je." Moe-
der vult aan: ,Je moet Bach

mooi leren vinden. Dat is r
altijd even makkelijk, maa
het landt, dan is het ontrot
rend. Dan is het prachtig."

De passie werk aanstekel
en de klanken, die over twr
weken de Grote Kerk zulle
vullen, zijn bijna hoorbaar
de dames enthousiast verd
vertellen.,,De zTste woÍdt
mooie dag. Niet alleen voo
bezoekers. Dan komt voor
eerst alles samen. De solist
het orkest, het koor en nat
lijk de akoestiek van de ker

Het is altijd spannend hoe
samen klinkt", vertelt mof
terwijl ze naaÍ oma kijkt. t
geniet van de passie die zij

Vaste gasten, geen theater kan zonder. Zijziin de vaste waarde die
het vóortbestaan van een theater garanderen. Een van de vaste

gasten van De Purmaryn in Purmerend is Fred van Alphen. Hij zag
twee dagboekvoorstellingen.
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intermenselijke aan de orde, zoals
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Liefdesbrieven
'Liefdesbrieven' van
Anne WiI Blankers en
Paul vdn Vliet is het
yerhaal ydn twee
jeugdvrienden die in-
tens met elkdd.r ver-
bonden zijn d.oor een
levenslange briefwis-
seling. Fred van Al-
phen: ,,Ik had er niet
heel hoge verwachtin-
gen yan, yan zo'n
v o o rlee sv o or s telling.
Paul van Vliet kende

Fred van Alphen

blijkt ddt minder. Dat
maakt het heel inte-
ressdnt. Het is een
combinatie vdn voor-
drachtskunst en een
dramatische klucht.
Wat ik heel erg in-
drukwekkend vond, is
de voorstelling Anna
en Goebbels, geba-
seerd op de d.agboeken
van Anne Frank en

Jozef Goebbels. Bij
Anne komt vooral het

ik niet in een toneelsetting. Madr
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Oma's passie werkt aanstekelUk
DOOR BART VERSPUIJ

MoNNrcKENoeu - Vier dames.
Eén familie. Eén koor. Eén op-
treden. Over zestien dagen is
het weer zo ver. De Cantorij
Grote Kerk van Monnickendam
zal op z7 maart de Johannes
Passion uitvoeren in de Grote
Kerk in Monnickendam.

Het koor bestaat uit vele ver-
schillende leden. Vier hiervan
onderscheiden zich op een spe-
ciale manier: Oma Nienke Pee-
reboom-Abma (8r), moeder
Hanneke van der Heiden-Peere-
boom (S+) en haar dochters
Nienke (26) en Anna van der
Heiden (z$.Drie generaties in

één koor. ,,Het komt allemaal
door oma. Haar passie voor de
Johannes Passion heeft ons alle-
maal aangestoken", vertellen
Nienke en Anna gezamenlijk.
Moeders lacht en knikt instem-
mend.

Het viertal barst van het mu-
zikaal talent, kan niet wachten
op het officiële optreden en
hebben zoveel te vertellen datje
er.een boek mee zou kunnen
vullen. Tel je alle optredens bij
elkaar op, dan hebben ze deJo-
hannes Passion al meer dan der-
tig keer ten gehore gebracht.
Voor een groot deel te danken
aan oma. ,,Ikzit al zg jaarbij de
Cantorij. Anna treedt voor de

vierde keer op en Hanneke en
Nienke voor de derde keer. Na-
dat ik Anna zo ver had gekre-
gen kwamen de anderen van-
zelf."

Ontroerend
De dames lachen en vinden het
duidelijk Íijn om eens uitge-
breid te kletsen over de passie
die ze delen. Dochters Anna en
Nienke leggen uit wat deze pas-
sie voor hen betekent. ,,llet is
zobijzondet dat zoiets al zo-
lang bestaat en elke keer weer
een snaar bij de mensen raakt.
Ook bij ons. Het doet elke keer
weer iets anders met je." Moe-
der vult aani ,Je moet Bach

mooi leren vinden. Dat is niet
altijd even makkelijk, maar als
het landt, dan is het ontroe-
rend. Dan is het prachtig."

De passie werk aanstekelijk
en de klanken, die over twee
weken de Grote Kerk zullen
vullen, zijnbijna hoorbaar als
de dames enthousiast verder
vertellen. ,,De zTste wordt een
mooie dag. Niet alleen voor de
bezoekers. Dan komt voor het
eerst alles samen. De solisten,
het orkest, het koor en natuur-
lijk de akoestiek van de kerk.
Het is altijd spannend hoe het
samen klinkt'', vertelt moeder
terwijl zenaat oma kijkt. Oma
geniet van de passie die zij heeft

aangewakkerd in de dames. An-
na: ,Je maakt er tijd voor vrij.
Ik kan je nu al zeggen dat ik
volgend jaar weer aanwezig
ben."

Pirtig
Dat de dirigent, Hein Meens,
het anders doet dan zijn voor-
ganger is logisch volgens de da-
mes. ,,Het is best pittig om een
goed lopend koor over te ne- '

men. Hij kijkt toch weer anders
tegen het stuk aan, maar hij
doet geweldig", aldus dochter
Nienke.

Moeder: ,,Zodra ik de violen
weer hoor denk ik J4 het is
weer begonnen!'.

n zonder. 7ij zijn de vaste waarde die
reater garanderen. Een van de vaste
urmerend is Fred van Alphen. Hij zag
oekvoorstellingen.
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sbrieven

ran Alphen

blijkt ilat minder.Dat
maakt het heel inte-
ressdnt. Het is een
combinatie vdn voor-
drachtskunst en een
dramatische klucht.
Wat ik heel erg in-
druhnekkend vond, is
de voorstelling Anna
en Goebbels, geba-
seerd op de dagboeken
van Anne Frank en
Jozef Goebbels. Bij
Anne komt vooral het
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