De earste dirigent van ''Hallelujah”
Yn it boek "Over Hallelujah gesproken” is besocht de skiednis van ús korps sa
goed mooglik wer te jaan. Doe 't de feriening 3 jier ferlien har 100 jierrich bestean
betocht, kaam it manske boekwurk fol mei tekst en foto's yn 'e ferkeap Tidens de
reüny waard it earste eksimplaar oanbean oan ús âld lid Jorke Tijmstra.
De skiednis fan "Hallelujah" is net folslein. De notulen begjinne fanôf 1927 en wat
derfoar bart is ha wy in protte fan hearen en sizzen of komt út oare boarnen. Sa
no en dan kom ik ris wat nijsgjirrichheden tsjin dy 't in yndruk jouwe fan de begjinjierren fan it korps wer 't sa'n bytsje fan bekind is.

Sa ûntbrekt der bygeliks noch altyd in foto fan de earste dirigint fan it korps. Ut it
statutenboekje fan 1899 witte we dat dizze persoan Hindrik van der Zee wie en yn
it jubileumboek fan de Krystlike Skoalle stiet te lêzen dat hy fan 1883 oant 1903
hjir ûnderwizer wie. De skoalle stie doe yn de Schoolstraat, de hoeddeiske Slotmakkersstrjitte. Mear wisten wy net fan dizze skoalmaster Hindrik van der Zee.

Famylje Velds

De stichting Ald Makkum hat yn har archyf in genealogy lizzen fan de famylje
Velds. Auke Velds wie bakker (1) yn Makkum en troude yn 1874 mei Greetje
Trinks, neidat syn earste frou Fokel Bakker yn 1873 ferstoarn wie. Ut it earste houlik kamen trije bern. Ien derfan wie Hendrika en dy troude yn 1886 mei Hindrik
van der Zee út Molkwar. Hindrik kaam yn Makkum oan skoalle te stean mei de
betinkst dat hy sneins oargel spylje moast yn tsjerke. Hoewol hy net in noat lêze
koe naam er de baan as hulpûnderwizer mar wat graach oan. Master v.d. Zee
krige in traktemint fan ƒ 550 yn 't jier wat net al te heech wie.
Dat er in warber man wie die al ridlik gau bliken. Foar 12-jierrichen richtte hy in
"Herhalingsschool" op en joech oan dizze bern op jûntiid les.

Master van der Zee (boppe)

Rjochts: ien fan de âldste skoallefoto’s.
Links steande bestjoerslid Sikke Horjus.
Op ‘e efterside steane twa nammen:
Jakop en Tjische Ydema.

Master v.d. Zee hat mei in oantal oare Makkumer pommeranten yn 1894 "Hallelujah" oprjochte. Yn de notulen fan it skoalbestjoer wurdt yn 1895 foar de earste
kear skreaun oer it korps.
"Door het schoolbestuur werd aan v.d. Zee gevraagd of hij met zijn muziekkorps
bij het Koninginnefeest werkzaam zou willen zijn".

(1) Velds wie bakker oan de Vleeschmarkt yn it
hûs wer letter twa generaasjes Risselada bôle
bakten.

Wy kinne wol oannimme dat it korps doe op 'e lappen kaam mei in stikje muzyk,
want dat wienen se tsjinoer de skoalle wol ferplichte. Hja brûkten in lokaal as repetysjeromte en mochten yn datselde jier it skoallelokaal fergees brûke foar in útfiering.

Nettsjinsteande it feit dat "Hallelujah" earmoedich troch it libben moast, slute it
skoalbestjoer yn in gearkomste fan 20 desimber 1897 in nij akkoard :

”het alhier bestaande fanfarecorps "Hallelujah", in betrekking tot het gebruiken
van één der schoollokalen. Wordt besloten dat met ingang van l jan. 1898 ' genoemd muziekkorps voor zijne oefeningen van de school kan gebruik maken, mits
onder goedkeuring van het Bestuur der School en tegen ene vergoeding van 25
cts. Per avond. Voorts zal het fanfarecorps de school moeen gebruiken tot het houden van eener publieke uitvoering tegen eene vergoeding van ƒ 3,00. Voor de in
Dec. '97 te houden uitvoering zal ƒ 5,00 huur moeten worden betaald".
It korps sil dizze ferheging wol betelle ha want hja bliuwe yn 'e skoalle repetearen. Yn 1901 komt der wer in hierferheging. Dan wurdt troch it skoallebestjoer in
bedrach yn rekken brocht fan ƒ 30,00 yn 't jier. Hoe 't "Hallelujah" der yn dy tiid finansjeel foarstûn witte wy net mar mei wrotten en wramen wurdt de holle boppe
wetter holden.

Oer Hendrik v.d. Zee as dirigint is oan 't no ta noch neat fan bekind. As skoalmaster witte we wol mear fan him. De âlders fan de skoalbern komme mei klachten
by it bstjoer. It die bliken dat master net sa noflik wie foar de bern en hy lei harren
betiden "verschillende vreemdsoortige
strafoefeningen op" (út de skoallenotulen). Der waard ek twifele as master noch
genôch motifearre wie foar it ûnderwizersberop. Yn in bestjoersgearkomste mei
master v.d. Zee derby, waard alles bepraat en it bestjoer oerweegt om in leansferheging fan master yn te lûken as der gjin feroarings
komme.

Rouke Klaas Henstra skriuwt yn syn "Jeugdherinneringen" û.o. oer master v.d.
Zee.
“In het middelste lokaal bij meester v.d. Zee heb ik het meeste verdriet gehad uit
mijn schooljaren. De meester scheen er groot behagen in te hebben om te slaan,
schuldig of niet”.
Henstra, dy 't sels by master yn 'e klasse sitten hat, beskriuwt de spartaanske methoade fan de straffen dy 't master brûkte.
– 't Enigste wat meester mooi kon was vertellen en zingen. De vaderlandse geschiedenis werd bijna aanschouwelijk verteld. Zingen moesten we altijd op zaterdagmorgen en daarbij moesten we ook het maatslaan leren. Verder werden we
afgericht in het noten leren zingen.-

Tiidens de Kroaningsfeesten yn 1898 fan Wilhelmina moasten de bern sjonge en
yn 'e maat êfter it fanfarekorps oanrinne wer 't master v.d. Zee dirigint fan wie,
skriuwt Henstra. Op in folle oannimliker wize fertelt hy oar in skoallereiske mei de
boat nei de Jouwer ta. Lykas as it skoallebestjoer wie "Hallelujah" dy deis ek mei.
”Hiervan herinner ik mij nog dat bij het afvaren de hele Vallaatsbrug vol mensen
stond zodat de brug doorboog. We moesten een psalm zingen en dat klonk zo
mooi in de vroegte over het water, we werden dan begeleid door het fanfarekorps.
Eén van de manschappen van de boot Jorke, droeg de Turkse trom op zijn rug en
maakte allerlei grimassen wanneer er weer een klap op de trom werd gegeven”.

It is aardich út 'e tiid rekke dat it korps meigong op in skoallereiske. De swierrichheden rûn master v.d. Zee wurde oplost as hy yn 1903 beneamd wurdt as leraar
oan in Verbeteringsgesticht yn Avereerst. Hindrik v.d. Zee giet fuort en "Hallelujah"
sit sûnder dirigint. Der komme minne tiden foar it korps. In oare kear mear.
Sjirk Wijbenga, dec. 1997
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