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Voorwoord
door fokkelien oosterWijk, predikant 

van de Westerkerk sinds 1995

Bij mijn bevestiging als predikant van de Westerkerk ontmoette ik, 
met vele andere specialiteiten van juist deze kerk, ook het Wester-
kerkkoor. Ik kon me van de beroemde cantatediensten slechts een 

vage voorstelling maken, maar wist wel dat het een respectabele traditie 
had, die ik natuurlijk in ere zou willen houden. Daarom was ik blij met het 
gevraagde cadeau van de vrienden uit Maastricht: het complete cantate-
werk van Bach, in een uitvoering van Harnoncourt en Leonhardt. Zo 
waren tekst en muziek voortaan binnen handbereik en kon ik in elk geval 
weten waarover het ging.

Er ging een wereld voor mij open. Een wereld van schoonheid, die ik 
allang kende van andere en met name de orgelwerken van de grote Bach, 
maar nu zoveel meer verbonden met tekst. Meer dan de Matthäus- en 
Johannes-Passion en het Weihnachts-Oratorium, die in mijn beleving al zoveel 
jaren tot het standaardrepertoire behoorden om je te verdiepen in de 
geheimen van het Christelijk geloof. Wát een feest, om nu op de hoogtij-
dagen een koor, orkest en solisten in je eigen kerk te hebben, die juist deze 
werken ‘live’ ten gehore konden brengen! En wat een feest, maar vooral ook 
een uitdaging, om elke laatste zondag van de maand voortaan een cantate 
te horen uitvoeren en die van een passende meditatie te mogen voorzien.

pagina 1

Koorleden Jackie ter Heide  

en Elly Jansen
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Het was wel even zoeken om de juiste toon te vinden. Soms ook even 
incasseren als je merkt, dat een deel van ‘het publiek’ echt alleen voor de 
muziek komt en de woorden van een predikant zelfs al bij voorbaat als 
overbodig beleeft. Des te groter de uitdaging, om ‘het publiek’ al is het 
maar voor even om te smeden tot ‘gemeente’. Tot een luisterend gehoor, 
dat wel degelijk ook de tekst van de muziek tot zich laat doordringen en daar 
zo zijn vragen en problemen mee kan hebben. Toen ik eenmaal bij Hennie 
Visser te rade was gegaan en zijn bezieling van het eerste uur begreep, 
wist ik ook welke weg ik zelf met deze kostbare traditie op wilde gaan.

In die oude teksten, op de prachtigste muziek, wordt een geloof  
bezongen dat vaak wel degelijk nog van deze tijd is maar dat wij vandaag 
de dag zo heel anders onder woorden zouden brengen. Het zijn teksten, 
die de nodige uitleg behoeven. Er moet een soort theologische vertaal-
slag worden geleverd naar ons leven vandaag. En het bijzondere is, dat 
juist de muziek van Bach en het verhaal van zijn eigen leven ons daar 
inzicht in geeft. Het gaat altijd weer om oude thema’s, over hoe het een 
mens in dit leven vergaat en wat je eventueel na dit leven te wachten 
staat. Steeds weer komt daarbij Bachs persoonlijke situatie om de hoek 
kijken: als echtgenoot en weduwnaar, als vader van kinderen, van gestorven 
kinderen ook. Zo leer je zijn muziek begrijpen, als meerwaarde van wat 
het sowieso met je doet. 

Het Westerkerkkoor draagt aan die beleving nu al vijftig jaar zijn 
steentje bij in het hart van Amsterdam en in de harten van velen ook elders 
uit de regio en zelfs het hele land. Menigeen zal met ontroering lezen over 
de ‘goeie ouwe tijd’, met dominee Hennie Visser en Simon C. Jansen als grote 
inspirators. Maar ook onder de indruk komen van hoe dit koor zich ook 
weer door een nieuwe dirigent liet inspireren, en op nieuwe toonhoogte 
wist te komen met de opvolgers van de oude Visser. Zo, dat de cantate-
diensten inderdaad meer zijn dan een kooruitvoering alleen. Een koor en 
een orkest, de solisten dikwijls ook, die samen met dirigent Jan Pasveer 
beseffen dat ze niet in een concertgebouw staan, maar in een kerk. Waar 
ook – soms samen met het koor! – de gemeentezang mag klinken, onder 
de al even bezielende begeleiding van organist Jos van der Kooy. Daar ben 
je rijk mee als predikant. Dat het Westerkerkkoor en de cantatediensten 
nog vele jaren tot de specialiteiten van de Westerkerk mogen horen!

tegenover deze pagina

Dirigent Jan Pasveer
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Repetitie-avond
door Gerard Witte, bas in het koor 

sinds 1994 en voorzitter sinds 1999

Donderdagavond in het Prinsenhuis. Het Westerkerkkoor repeteert. 
Zojuist deelde Jaap de Wekker de partituur uit van de nieuw in te 
studeren cantate BWV 103 Ihr werdet weinen und heulen. “Laten 

we maar eens kijken hoe we het er vanaf brengen”, zegt Jan en hij gooit 
zijn koor in het diepe: op zijn teken zet Piet Hulsbos op de piano in. Het 
koor zingt van blad. Enkele ervaren koorleden gaat dat niet onaardig af, 
maar de meesten zijn opgelucht als ze gelijk met hun buurman of buur-
vrouw eindigen. 

“Dat valt nog niet mee”, zegt Jan. Hij vertelt wanneer de cantate is 
geschreven, legt uit hoe deze is opgebouwd en hoe de tekst geïnterpre-
teerd dient te worden.

In elke cantate is veel symboliek te vinden en Jan Pasveer, Bach-kenner bij 
uitstek, laat geen kans onbenut om daarover te vertellen. Cantate 
BWV 103 leent zich daar uitstekend toe. Volgens Jan verklankt Bach de 
woorden: “Voorbeeld daarvan is het woord ‘weinen’. We horen hier een 
dalende chromatische figuur in halve toonafstanden, een kleine septiem-
sprong en op ‘heulen’ een overmatige kwart: overduidelijk symbolen van 
smart. Maar bij de tekst ‘aber die Welt wird sich freuen’ slaat de sfeer om. 

Repetitieavonden in mei 2002  

en oktober 2003.
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Enige ijdelheid is hem niet vreemd. Hij vertelt met liefde over zijn werk-
zaamheden voor de rotary. Of hij wappert graag met z’n volle agenda en 
somt op waar hij de afgelopen tijd al niet examens moest afnemen. Maar 
altijd op dezelfde vertederende, innemende manier. “Van de week”, 
begint hij opeens, “zat ik te zappen en ineens hoorde ik een bekend stuk. 
Ik dacht nog: wat een goed koor is dat en wat moet dat een goede diri-
gent zijn. Toen de camera inzoomde bleek dit het Westerkerkkoor te zijn 
tijdens de opnamen die gemaakt zijn in Deventer voor de tv-uitzending 
over dominee Oosterwijk.” 

Wanneer hij zijn partituur dichtslaat aan het einde van de repetitie zegt 
hij steevast ‘Bedankt’. Graag gedaan, Jan.

12

Op het woordje ‘freuen’ zingt het koor nu een motief van lang-kort-kort. 
Dit gebruikt Bach steeds wanneer het om vreugde of vertrouwen gaat. 
Na een kort recitatief voor de bas, ook weer vol chromatiek op ‘traurig’, 
zingt het koor ‘Doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehret werden’. Op 
 ‘Traurigkeit’ horen we weer de dalende chromatische lijn, maar in plaats 
van een septiemsprong omhoog, keert Bach de zaak om – verkehret – en 
daalt de lijn verder naar beneden. Op ‘Freuden’ keert het vreugdemotief 
terug.” 

Na deze uiteenzetting neemt Jan elke passage afzonderlijk per stem-
groep door. Vervolgens combineert hij ze om beurten met elkaar en 
maakt hij het koor zodoende attent op de mooiste en bijzondere passages. 
Vreemde dissonanten geef hij extra aandacht door het koor op dat punt 
de noot lang aan te laten houden. “En horen jullie ook wat Bach hiermee 
wil zeggen?” vraagt hij naar de tekst verwijzend. Zijn niet aflatende 
enthousiasme werkt altijd aanstekelijk en gaandeweg krijgt het koor de 
smaak van de nieuwe cantate te pakken. 

Op ludieke wijze hamert hij erop dat elk koorlid thuis moet studeren. 
“Dat is een lastig stukje, maar daar is iedereen thuis de afgelopen week 
natuurlijk al achter gekomen”, grijnst hij dan. 

Jan steekt de koorleden waar mogelijk een hart onder de riem. Met 
uitspraken als: “Tenoren, jullie moeten het beter doen en maak me niet 
wijs dat jullie dat niet kunnen, want dat heb ik tijdens de laatste cantate-
dienst gehoord.” Met “Alten, ik kreeg dit keer geen kippenvel en het lag 
niet aan mij”, laat hij hen weten dat ze echt iets kunnen. Als er op een 
avond van een stemgroep weinig zangers aanwezig zijn, moeten die het 
wel heel bont maken wil Jan ze niet complimenteren. 

Boos wordt hij niet. Nooit. Eén keer verhief hij zijn stem toen hij vond dat 
er op een generale repetitie te weinig naar hem werd gekeken. 

Als het geklets tijdens de repetitie hem even te veel wordt, wacht hij 
tot het stil is en zegt dan: “Sorry dat ik stoor”, of verzucht dat leden van 
professionele Engelse koren nooit kletsen en schuldbewust hun hand 
opsteken wanneer zij tijdens het repeteren iets fout doen. Een goed 
 verstaander kan hieruit opmaken dat hij weet dat dit voor zijn Wester-
kerk koor een utopie is. 
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zegt af en toe vergenoegd: “Mooi verhaal, hè?” Ik kan dat alleen maar 
beamen. Als voorzitter van dat mij zo dierbare gezelschap realiseer ik mij 
vaak dat we goud in handen hebben. We hebben een prachtig koor en 
kunnen bogen op een orkest dat bestaat uit professionele musici die al 
net zo enthousiast zijn als de koorleden. We brengen één keer per maand 
samen met solisten en met dominee Fokkelien Oosterwijk een cantate-
dienst in één van de markantste kerken van Amsterdam. Dit jaar bestaat 
het Westerkerkkoor een halve eeuw. Nieuwsgierig naar zijn verhaal zocht 
ik de predikant in ruste op in zijn ruime appartement dat uitzicht biedt 
op de Amsterdamse ringweg. 

Dominee Visser: “Toen ik terugkwam in Nederland had ik maar één wens. 
Ik moest en zou beroepen worden in een kerk waar ik mijn plan kon reali-
seren. Maar ik had niets. Geen geld en geen geschikte ruimte. Ik had 
alleen maar een plan en in mijn hoofd kreeg dat steeds meer vorm. Die 
cantatediensten moesten één geheel zijn. De teksten van de cantates, 
door velen hautain afgedaan als niet terzake doende rijmelarij, intri-
geerden mij bijzonder. Die moesten serieus worden genomen en de 
leidraad van de dienst vormen.” 

“In die tijd kon je als predikant niet solliciteren. Je werd ‘beroepen’, uitge-
nodigd om ergens een plaats te komen bekleden. Je mocht daarbij geen 
eigen initiatief nemen. Het moest zelfs onomstotelijk vast staan dat je er 
nooit een vinger voor uitgestoken had. Ik kreeg veel beroepen achter 
elkaar: Utrecht, Den Haag, Rotterdam en zelfs de Noorderkerk in 
Amster dam, maar geen van die gemeentes hadden kerken die zich 
leenden voor cantatediensten, dus ik bedankte. Kort daarna echter bena-
derde mij ene meneer Bos, en hij zei: “We zitten vreselijk omhoog. Er is 
een vacature in de Westerkerk en niemand wil ernaartoe. Er komt geen 
hond meer. Zou u ervoor voelen om daar beroepen te worden?” Ik zei: 
“Wanneer u mij vandaag beroept, dan heb ik het gisteren aangenomen!” 
Ik werd op 8 mei 1949 dominee in de Wester, uitsluitend gedreven door 
de gedachte om er cantatediensten te gaan uitvoeren. 

Die Elenden sollen essen
door Gerard Witte

“Een ijzig koude wind blaast door de kapotte ruiten van de kerk. Ook 
Berlijn draagt in november 1948 nog voelbaar de littekens van de 
verloren oorlog. Kerkgangers op schamel schoeisel en in veelal vale, 

tot op de draad versleten jassen zitten opeengepakt in de lange houten 
banken van de tjokvolle kerk, zo dicht mogelijk tegen elkaar aan, op zoek 
naar warmte voor het verkleumde lijf. Ik zit tegen mijn Duitse collega 
aangedrukt. Terug van het bezoek dat ik in opdracht van de Wereldraad 
van Kerken net aan Oost-Duitsland heb afgelegd, heeft hij mij uitgenodigd 
voor deze avondlijke cantatedienst, die geleid wordt door Otto Dibelius, 
bisschop van de stad. Hoe het uitvoerend gezelschap – koor, solisten, 
instrumentalisten – het bij deze temperatuur klaarspeelt, is mij volstrekt 
een raadsel, maar de cantatedienst is wonderschoon. Ik ben diep onder 
de indruk en raak er al luisterend van overtuigd dat dit de manier is om 
mensen te bereiken die je anders niet met het evangelie bereiken kunt. 
Onwillekeurig dwalen mijn gedachten af naar Amsterdam, de Water-
graafsmeer, waar ik dominee ben: cantatediensten in mijn eigen stad, 
zou het haalbaar zijn, vind ik er draagvlak voor? De wens is geboren.”

Aan het woord is dominee Hennie Visser. Op zijn verzoek richtte Simon 
C. Jansen het Westerkerkkoor op. Dominee Visser vertelt geanimeerd en 
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Maar wat dat betreft werd ik van alle kanten tegengewerkt. In die dagen 
had je als dominee eigenlijk niets te vertellen, je was afhankelijk van de 
Centrale Kerkenraad. Niet alleen zag niemand in die raad iets in mijn idee, 
ik had soms het gevoel dat betrokken gezaghebbenden koste wat kost 
wilden voorkomen dat ik cantatediensten zou gaan houden. Het waarom 
heb ik nooit begrepen. Helemaal als je nu bedenkt dat de Wester later 
een proefpolder bleek te zijn geweest: op veel plaatsen in Nederland 
worden heden ten dage cantatediensten gehouden. Terwijl ik een keer 
op de wekelijkse vergadering van de Centrale Kerkenraad honend werd 
ont vangen met de woorden: “Kijk, daar komt Bach aan.” Ik diende hen 
dapper van repliek: “Ik spreek jullie nog wel.” De meeste leden van de 
kerkenraad wisten niet eens wat een cantate was. Mijn verzoek om mijn 
wens gestalte te geven werd dan ook afgewezen, maar ik legde mij er niet 
bij neer. Zo verliepen er drie jaren. Totdat er in de Wester een nieuwe 
organist benoemd moest worden. 

Dat was mijns inziens de meest geschikte persoon met wie ik mijn 
plan zou kunnen realiseren dus wilde ik per se een organist die zich in mijn 
plannen kon vinden. Maar de ene sollicitant zag er niets in en een andere 
dacht er mij te lichtvaardig over. De benoeming van Simon Jansen, een 
oude kennis van mij, tot kerk-organist van de Wester, kwam dan ook als 
een geschenk uit de hemel. Ik legde hem mijn plan voor. Simon deelde 
mijn geestdrift en als dirigent van een Christelijke Oratorium Vereniging 
meende hij over de nodige contacten te beschikken. 

Na lang soebatten kreeg ik eindelijk toestemming van de Centrale 
Kerkenraad, mede dankzij dominee Overbosch, ofschoon deze nog steeds 
vierkant tegen mijn voorstel was. Van de woordenstroom waarmee hij 
dat beargumenteerde, herinner ik mij alleen nog de laatste woorden: “Je 
moet het maar wagen.” 

Een bevriende drukker heeft voor de aanplakbiljetten gezorgd en mijn 
kinderen namen de verspreiding ervan voor hun rekening. Simon, met 
zijn salaris uit het jaar nul zorgde voor het koor, het orkest, met onder 
andere Hans Philips, de cembalist, en de solisten. Iedereen nam deel met 
hart en ziel hoewel de honorering uitermate bescheiden was. Ik geloof 
dat we de solisten van tevoren vijftien gulden beloofden, hetgeen geheel 

1 Dominees Visser en  

Oosterwijk bij het gerestau-

reerde koororgel op 19 maart 

2000.

Op 26 mei 2002 zong het 

jubilerende koor vijftig jaar  

na dato dezelfde cantate  

als bij de eerste uitvoering  

Die Elenden sollen essen.  

Het oordeel van de recensent 

in 1952: “Hier heeft de muziek 

in dienst gestaan van Hem die 

haar geschapen heeft.”

2  Het dagblad Trouw 

verscheen op 25 mei 2002 

met een artikel over het koor.

3 en 4 Jan Pasveer en dominee 

Hennie Visser.

5 Een van de eerste repetities 

van het koor onder  Jan Pasveer 

– begin jaren tachtig.

6 Dominee Visser op 4 juni 

1972 na twintig jaar cantate-

diensten. 

4
3

5
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Nog steeds voel ik mij dankbaar omdat mijn droom werkelijkheid is 
geworden. De enorme tegenwerking die ik in mijn werk ondervond, heb 
ik pas een plaats kunnen geven toen ik emeritus werd. In de periode kort 
daarvóór droomde ik bijna elke nacht dat ik kon vliegen. Het verbaasde 
mij altijd dat niemand zich daarover verwonderde. Ik vloog dan over 
Amsterdam en vooral boven de Wester. Toen na mijn pensioen die droom 
niet meer terugkeerde wist ik wat de betekenis ervan was: ik had mij 
innerlijk van die tegenwerking gedistantieerd.”

18

uit mijn beurs moest komen! Avonddiensten hoorden niet bij de officiële 
opdracht van een dominee, dus ik deed het gratis. Aafje Heynis zat bij de 
solisten, later hebben Hermann Schey en Gustav Leonhardt ook veel 
meegedaan. Ton Koopman heeft meerdere keren de cembalo bespeeld. 

Zo werd op 15 juni 1952, onder muzikale leiding van Simon Jansen, de 
eerste cantatedienst gehouden. Het was de cantate BWV 75 Die Elenden 
sollen essen. En die mooie Wester, waarvan men, toen ik er dominee werd, 
veronderstelde dat hij z’n beste tijd had gehad, die men zelfs overwoog 
te sluiten, zat die avond vol, net zo vol als de kerk destijds in Berlijn.

Het bekostigen van mijn troetelkind baarde mij steeds weer zorgen. In de 
praktijk echter had ik er weinig moeite mee. In geestige bewoordingen, 
waarmee ik menig lachsalvo ontlokte, verzocht ik de bezoekers altijd om 
toch vooral financieel gul bij te dragen. Telkens verzon ik iets nieuws en 
mijn bedelarij werd bijna populair. Mensen keken er reikhalzend naar uit, 
nieuwsgierig naar waar ik nu weer mee kwam en ze reageerden met 
navenante originaliteit. Een goede vriend van mij zegde mij een flinke 
som geld toe en deed die belofte gestand met een zak centen, zó zwaar, 
dat toen hij deze in z’n geheel in de collectezak kieperde, de collectant 
bijna ondersteboven viel!

Het koororgel dat voor in de kerk staat werd oorspronkelijk uitsluitend 
ten behoeve van de cantatediensten aangeschaft en bij elkaar gebracht 
door mij alleen, in m’n dooie eentje. Als je in die tijd vijfentwintig jaar 
dominee was, kreeg je als jubileumgeschenk gewoonlijk een vloerkleed. 
De gedachte was, dat je als dominee nogal wat volk over de vloer kreeg, 
waaronder soms de hele kerkenraad, dus ging men er voetstoots van uit 
dat je vloerbedekking na een kwart eeuw wel aan vervanging toe was. 
Maar ik wilde geen vloerkleed, ik wilde een koororgel. Ik heb daar niet om 
gevraagd, ik vroeg de kerkenraad slechts om toestemming om een geld-
inzameling te houden, uitsluitend onder particulieren en instanties die 
geen relatie met de Hervormde Kerk hadden. Beroepsbedelaar als ik was, 
kreeg ik zestigduizend gulden bij elkaar! Genoeg om een prachtig koor-
orgel te kopen, dat onlangs gerenoveerd is. 
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Simon 
door Gerrit bosch, bas in het koor 

van 1978 tot en met 1986 en  

voorzitter van 1978 tot en met 1983 

Simon C. Jansen, sinds 1952 cantor-organist van de Amsterdamse 
Westerkerk, werd op 1 januari 1911 in Rotterdam geboren. Zijn 
vader was het hoofd van een MULO-school, een muzikale man die 

een zekere voorliefde had voor het orgel. Als het gezin naar Haarlem 
verhuist, krijgt de jonge Simon zijn eerste pianolessen. 

Na het eindexamen van de MULO in Driebergen gaat hij zich volledig 
wijden aan de muziek. Eerst volgt hij privé-lessen piano in Driebergen 
maar uiteindelijk schrijft hij zich in aan het Utrechts Conservatorium voor 
Toonkunst. Hier studeert hij bij Johan Wagenaar en bij mevrouw Veerman-
Bakker. In 1932 behaalt hij ‘cum laude’ het einddiploma; aansluitend 
volgt hij bij Willem Andriessen privé-lessen. Zijn vader stimuleert hem 
zich ook toe te leggen op het kerkorgelspel. En zo krijgt in 1926 de dan 
vijftien jarige Simon zijn eerste lessen van de heer Blankenstein, organist 
van de Nederlands Hervormde kerk in Driebergen. Al spoedig vervangt 
hij zijn leermeester in deze kerk en gaat hij privé-lessen volgen bij H.F. Bos, 
die organist is van de Utrechtse Dom. Onder diens leiding behaalt hij het 
diploma A van de Nederlandse Organistenvereniging. In 1931 volgt zijn 
benoeming als organist van de Wilhelminakerk te Utrecht. Twee jaar later 

1 Simon C. Jansen zoals het 

koor hem zag: ‘die handen!’ 

Najaar 1969. 

2 De TREF. – het maandblad 

van de Westerkerkgemeente 

– vermeldt over de foto van 

Simon C. Jansen: ‘Hier ziet u 

een getrouwe weergave van 

onze dirigent, wanneer hij 

bezig is zijn Westerkerkkoor 

door een moeilijke passage 

heen te helpen.’ Maart 1977.

3 Simon C. Jansen als organist.

1
3

2



23

het instrument. Ik herken in haar de organiste bij de cantatediensten: 
Aukje van Steenbergen-Broers, vrolijke uitstraling en blosjes op de 
wangen. Vanavond staan er twee werken op het programma: de Johannes-
Passion en de Hohe Messe, in die volgorde. Van beide werken moet ik zelf 
de partituur aanschaffen. Voor de cantates krijg ik een koorpartij van de 
Zangersbond, die moet ik bij de cantatediensten omhullen in een zwart 
kaftje dat mij zal worden uitgereikt. Bij cantatediensten is de voorge-
schreven kleding voor de heren een zwart kostuum, een wit overhemd en 
een stropdas naar keuze, maar in een niet al te felle kleur.4 De secreta-
resse van het koor, die me dit na onze begroeting meedeelt, is een keurige 
mevrouw die de indruk wekt niet tegengesproken te willen worden. Chris 
de Jong heet ze; ze is één van de sopranen. 

Chris was streng en ontleende haar autoriteit aan het feit dat ze als 
secretaresse van Simon alles met hem regelde; wat dat allemaal precies 
inhield, werd pas duidelijk als de besluiten aan je werden meegedeeld. 
Chris deed haar werk met grote inzet en haar hart zat op de goeie plaats 
maar ze lette niet op op de ontwikkelingen om haar heen. Daardoor 
raakte ze wat geïsoleerd van het gewone koorvolk. Ja... ik geloof dat het 
zo ongeveer in elkaar stak. In de dependance van de Westerkerk, café 
Kalkhoven aan de overkant van de Westermarkt, werd veel over haar 
gemopperd; maar dan was ze er nooit bij. Dirigent Simon Jansen wel, die 
ging als het even kon graag mee, was het niet vóór dan was het wel na de 
repetitie. Door de meeste koorleden werd hij aangesproken met ‘meneer 
Jansen’, een kleine minderheid had er geen moeite mee de meester bij 
zijn voornaam te noemen.

Simon, zoon der muze.

De troon voor de dirigent van het Westerkerkkoor is een oude barkruk. 
Simon leunde meestal tegen dit meubel aan, zijn schouders een beetje 
opgetrokken, z’n rug gekromd. Bij het dirigeren maakte hij vooral kleine 
bewegingen met zijn armen. Zijn handen daarentegen deden het grote 
werk, hij schilderde er mee. Natuurlijk, hij sloeg de maat, maar de  essentie 
van wat hij wilde uitdrukken was voorbehouden aan zijn indrukwekkende 
handen. Ze waren groot. In mijn ogen maakte hij ze soms nog groter dan 
ze in werkelijkheid al waren terwijl hij op enig ander moment ze ook heel 

4 De dames droegen in die 

tijd een groene toga (zie 

achtergrondfoto pagina 30).
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kan hij dankzij een beurs naar het Amsterdams Conservatorium om er te 
studeren bij Cornelis de Wolf. Al na één jaar legt hij met goed gevolg het 
eindexamen af voor welke prestatie hij de ‘Pauw-prijs’1 ontvangt. Voor 
het solistenexamen zet hij zijn orgelstudie voort bij dr. Anton van der 
Horst; in 1936 legt hij dit examen met goed gevolg af. In dezelfde periode 
volgt hij directielessen bij Jaap Spaanderman (aan het einde van de vijf-
tiger jaren volgt hij ook directielessen bij Felix Hupka). Op 19 maart 1936 
trouwt hij met de celliste Corry Reder, die hij als medestudente op het 
conservatorium in Amsterdam heeft leren kennen. Het jonge echtpaar 
verhuist twee maanden later naar Arnhem waar Simon zijn leermeester 
Cornelis de Wolf opvolgt als organist van de Eusebiuskerk. Op 1 september 
1937 wordt hij aangesteld als hoofdleraar orgel, piano en harmonium aan 
de Arnhemse Muziekschool. Bij een bombardement in 1944 wordt de 
Eusebiuskerk verwoest en gaat het prachtige Wagner-orgel uit 1770 
verloren. 

In september van dat jaar verhuist Simon met zijn gezin naar 
Amsterdam waar hij docent wordt aan het conservatorium en organist 
van de (inmiddels afgebroken) Koepelkerk aan het Leidse Bosje. Van 1949 
tot 1952 is hij organist op het Schnitger-orgel in de Grote of St. Laurens-
kerk te Alkmaar.

Op 23 maart 1952 wordt hij benoemd als cantor-organist van de 
 Westerkerk te Amsterdam. Nog geen drie maanden later voert hij voor 
het eerst een cantate uit met het door hem kort daarvoor opgerichte 
Westerkerkkoor en Bachorkest.

Op de eerste donderdag van 1978 zet ik mijn eerste schreden in het Prin-
senhuis, de aanbouw van de Westerkerk, alwaar het Westerkerkkoor elke 
donderdag pleegt te studeren.

De zaal heeft een schuin asymmetrische vorm en ziet er haveloos uit.2 
Tegen de zijkanten zijn oude tafels geschoven en omgekeerd op elkaar 
geplaatst waardoor een kringopstelling van stoelen mogelijk is. Een oude 
houten lessenaar staat klaar voor de dirigent. In één van de hoeken voert 
een klein trapje naar een deur die toegang geeft tot een gangetje dat naar 
de kerk voert.3 Aan de zijkant van dit trapje staat een vermoeid uitziende 
zwarte piano die nogal contrasteert met de energieke bespeelster van 

1 De prijs is genoemd naar de 

organist Cornelis Pauw.

2 Althans tijdens mijn eerste 

repetitie in januari 1978 en 

dat was voor de verbouwing.

3 Enkele jaren later verdween 

dit trapje (zie foto 4 op pagina 

64) bij een verbouwing van 

het Prinsenhuis.
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rechterarm reeds in een gebogen vorm hoog naar voren terwijl hij zijn 
hand schuin naar beneden hield: hij bood zijn hand met overtuiging 
aan.

De organisatie van de cantate-uitvoeringen was bij Simon Jansen in goede 
handen. Hij wist zich gesteund door zijn vrouw Corry. Haar rol in de hele 
onderneming moet niet worden onderschat. Zij voerde niet alleen de 
administratie van het orkest maar stelde het ook steeds samen. Als celliste 
in het orkest nam zij de continuo-partijen voor haar rekening en bespeelde 
zij de gamba.

De cantates van Johann Sebastian Bach werden in 1952 incidenteel in 
concertvorm uitgevoerd. Daarbij was het normaal om gebruik te maken 
van een ruime koor- en orkestklank. Voor de uitvoeringen in de Wester-
kerk koos Simon echter voor een kleine bezetting van zowel het koor als 
van het orkest.6 Daardoor alleen al onderscheidde deze uitvoeringen zich 
van de gangbare opvattingen in die tijd. 

In de eerste jaren werd het Bachorkest vooral samengesteld uit musici 
die Simon en Corry kenden van het conservatorium, maar toen Corry 
celliste werd in het Noordhollands Philharmonisch Orkest, werd steeds 
vaker een beroep gedaan op musici uit dit Haarlemse gezelschap. Concert-
meester Kees Hendrikse en de aanvoerder van de tweede violen, Wim van 
Keulen, maakten in het dagelijks leven deel uit van het Concertgebouw-
orkest. Beiden hebben ruim vijfenveertig jaar deel uitgemaakt van het 
Bachorkest. 

Over hoe zij bij de uitvoeringen in de Westerkerk betrokken raakten, 
verhaalt Wim van Keulen: “De medewerking van Kees en mij aan de 
cantatediensten dateert uit de tweede helft van de jaren vijftig van de 
vorige eeuw; wij zaten toen nog op het Amsterdams Conservatorium. 
Simon C. Jansen was daar hoofd leraar orgel en zijn zoon Rudolf was een 
van onze medestudenten. Nu was het voor een muziekstudent in die tijd 
– op straffe van schorsing – streng verboden om deel te nemen aan 
muziekuitvoeringen buiten het conservatorium om. Toen Simon ons 
desondanks vroeg om in de cantate diensten mee te spelen en wij gezags-
getrouw deze maatregel ter sprake brachten, veegde Simon dit argument 
resoluut van tafel met de woorden: “Ja dat klopt, maar dat geldt niet als 

6 Die keuze was voornamelijk 

gestoeld op een muzikale 

overtuiging maar zorgde er 

ook voor dat de kosten van 

een uitvoering niet te hoog 

opliepen.
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erg klein kon maken, vooral als hij iets subtiels of iets teers wilde horen; 
zelf kromp hij dan helemaal ineen. Simon had het letterlijk en figuurlijk 
in z’n vingers.

Als wij, eenvoudige koorleden, niet precies deden wat hij wilde, kon 
hij behoorlijk kwaad worden. Zijn stem klonk dan boos, iets dat op ons 
meestal een ander effect had dan hij beoogde, want zijn vorm van onte-
vredenheid vertederde ons meer dan dat we er ons door aangesproken 
voelden. Anders was dat als die boosheid aanhield. Als er teveel gekletst 
werd door koorleden of als er niet gestudeerd was, dan kon hij goed de 
pest in hebben. 

Die repetities waren niet plezierig. De maestro stond dan mokkend 
voor het koor, mompelde tijdens het dirigeren voortdurend dat hij het 
maar niks vond, schudde zijn hoofd en haalde geïrriteerd zijn schouders 
op: zijn lichaamstaal sprak boekdelen. Dat had wel effect, want opeens 
werd er gewerkt, werd er uitgehaald wat er in zat en hingen we weer aan 
zijn vingers.

Over vingers gesproken: tijdens een bijeenkomst rond het vijftigjarig 
bestaan van het koor op zondag 26 mei 2002 schetste Wim van Keulen5 

een typische gewoonte van Simon: “Nadat de laatste noot van een cantate 
had geklonken, bracht Simon steevast de gespreide vingertoppen van 
beide handen naar elkaar toe om ze daarna één voor één weer van elkaar 
los te maken; een handeling die door koor en orkest ademloos werd gade-
geslagen. Door dit ritueel verwierf hij de bijnaam ‘Simon séance’, een 
woordspeling die aan hoboïst Koen van Slogteren wordt toege-
schreven.” 

Deze woordgrap appelleert vooral aan de wijze waarop Simon zijn 
naam boven die van alle mede-Jansens uit tilde. Bij het opnemen van de 
telefoon legde hij altijd een speciale nadruk op de eerste letter van zijn 
tweede voornaam en zei dan enigszins plechtig: “Met Simon C. Jansen.” 
Het lag voor de hand dat studenten aan het conservatorium hem al gauw 
Simon C of Simon Cis noemden. Dat ‘Simon C. Jansen’ onderscheidde hem 
absoluut, het was een begrip in muziekminnend Nederland; op platen-
hoezen, affiches radioaankondigingen en recensies, zo werd zijn naam 
geschreven. Bij een ontmoeting verviel de C. Wanneer hij dan al lopend 
op je af kwam en nog een paar meter van je verwijderd was bracht hij zijn 

5 Tot mei 2002 violist in het 

Bachorkest, aanvoerder van 

de tweede violen.
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Voorafgaande aan een orgelconcert gaf hij graag een mondelinge 
toelichting. Daarbij kon hij een onbekend en vaak onbeduidend werkje 
aankondigen op een manier waardoor de indruk gewekt werd dat je naar 
een meesterwerk zou gaan luisteren. Ook kon hij met grote stelligheid 
bepaalde uitspraken doen, zoals: “Het orgel is van huis uit een ontoegan-
kelijk instrument en slechts iemand met uitzonderlijke gaven kan het tot 
leven brengen.” 

Ik ben de laatste die ‘vroeger’ verheerlijkt, maar ik kijk graag om in 
dankbaarheid als ik aan Simon denk. Daar is ook alle reden toe want zijn 
liefde voor de muziek wist hij op mij over te dragen en op velen met mij. 
Zelfs hen die niet van orgelmuziek hielden, wist hij te boeien met zijn 
improvisaties. Tijdens de cantatediensten moest Aukje, als de collecte 
werd gehouden, altijd even plaatsmaken voor hem op de bank van het 
koor orgel. Hij liep dan op zijn kenmerkende wijze met kleine pasjes langs 
het orkest in de richting van dat door Hennie Visser bij elkaar gebedelde 
fraaie Flentrop-orgel. Simon was lang, liep altijd iets voorovergebogen en 
keek met een ietwat schuin gehouden hoofd naar de mensen die hij 
passeerde. Hij was nog niet helemaal gezeten (één been moest nog over 
de orgelbank heen) of zijn linkerhand bespeelde al het onderste klavier, 
langzaam een melodie zoekend die vervolgens mooi werd opgebouwd 
en uitgewerkt in vaak verfijnde improvisaties.

Hij deed soms ook dingen die eigenlijk niet konden, maar die iedereen 
van hem accepteerde: zo vergeet ik nooit de dienst waarin het Weihnachts-
Oratorium werd uitgevoerd en hij, tijdens de uitvoering, plotseling bedacht 
dat het orkest moest zwijgen bij het koraal Ich steh’ an deiner Krippen hier. 
Het zweet stond in onze handen, maar het a capella door ons gezongen 
koraal was van een hemelse schoonheid.

Zelfs na een uitvoering liet hij je nog delen in het onbenoembare. 
Alleen al om de manier hoe hij voor het koor en orkest stond. De laatste 
klanken hingen nog in de kerk als hij ons aankeek, z’n hoofd lichtelijk 
opgeheven, met die blik van ‘hebben jullie ook gehoord wat ik zojuist 
hoorde?’ 
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het gebeurt onder leiding van een conservatoriumleraar”, een redene-
ring waartegen de directeur, zelfs in hoger beroep, weinig kans zou 
maken. Bovendien was Simon er zeker van dat de uiterst katholieke direc-
teur Jan Odé nooit een protestantse kerk zou betreden om deze te 
controleren op schnabbelende leerlingen. Zo zijn Kees en ik, dankzij 
Simon en de onwetendheid van onze directeur onze orkestloopbaan 
begonnen als autochtone en vooral illegale gastarbeiders hier in de 
Westerkerk. Aan de uitvoeringen met Simon, Corry en Rudolf bewaren 
wij warme herinneringen, evenals aan de vele jaren met Jan Pasveer die 
als Simons waardige opvolger de verworven inzichten van de Bach-revo-
lutie in de cantatediensten tot klinken bracht.” Muzikaal was het voor 
menigeen een genoegen om in zo’n klein ensemble te spelen. 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de repetities en de uitvoeringen 
niet altijd even soepel verliepen. Hoewel Simon mensen enorm aan zich 
wist te binden, kon hij ze ook afstoten. Zo was hij niet altijd even tactvol. 
Ik herinner me een generale repetitie in de jaren zeventig waar niet alles 
ging zoals de maestro het wilde. Hij werd daardoor wat korzelig en onge-
durig. “Jullie zijn een stelletje amateurs”, hield hij het orkest voor; een 
dergelijke opmerking werd nou niet bepaald als muzikale aanmoediging 
opgevat door twee strijkers die dan ook vervolgens afhaakten. Het was 
Corry die er voor zorgde dat bij de volgende uitvoering het ensemble 
weer compleet was.

Sinds het eind van de zeventiger jaren ontstond er meer continuïteit 
in de samenstelling van het Bachorkest. Het is nu zelfs zo dat sommige 
leden er hun vijfentwintigjarig jubileum kunnen vieren. Het animo om 
mee te doen is gebleven.

Voor mensen die Simon C. Jansen niet persoonlijk hebben meegemaakt, 
is het misschien niet gemakkelijk te begrijpen waarom zij die hem wel 
hebben gekend, zo enthousiast over deze man kunnen spreken. De 
verklaring daarvoor is echter heel eenvoudig: Simon was als mens én als 
musicus een boeiende persoonlijkheid. Het was een charismatische man, 
charmant en op een vertederende manier ijdel. Zijn weloverwogen, 
gecultiveerde woordkeus typeerde hem en met zijn geestige speeches 
wist hij talloze mensen aan zich te binden.
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De overgangsjaren 
1977-1982: vernieuwing in de cantatediensten

door phil rheberGen, bas in het koor 

van 1972 tot en met 1983

Op 5 maart 1977 werd in een feestelijke dienst het zilveren jubileum van 
de cantatediensten en van Simon C. Jansen als cantor-organist gevierd.  
In het zelfde jaar ging dominee Hennie A. Visser met emeritaat. Op 
14 augustus volgde dominee Nico M.A. ter Linden hem op. Het Westerkerk-
koor – verscheidene leden moesten van vakantie worden op getrommeld 
– zong in de intrededienst werken van Palestrina en Hassler. Mét dominee 
Visser ging ook een autoriteit op het gebied van de Bach-cantates met 
emeritaat. Zijn opvolger waagde zich wijselijk niet aan de Bach-exegese 
à la Visser. Voor Ter Linden vormden de cantatediensten veeleer een inspi-
ratiebron om langs andere weg zijn verhalende theologie te brengen. 
Deze omstandigheid bood het Westerkerkkoor en Simon C. Jansen op 
hun beurt de gelegenheid om de repertoire-keuze voor de cantatedien-
sten op een nieuwe manier te bepalen. Met groot élan gingen Simon en 
de toenmalige repertoirecommissie aan de slag. Vanaf het voorjaar van 
1979 werden de cantatediensten opgezet rond een thema.
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Onder leiding van Simon C. Jansen werden 218 cantatediensten in de 
Westerkerk uitgevoerd. Zijn laatste cantatedienst was op zondag 15 juni 
1980. Achteraf gezien is het bizar dat er uitgerekend in deze dienst geen 
cantate van de Thomascantor te beluisteren viel maar de Johannes Vespers 
van Claudio Monteverdi.

Twee maanden later, het nieuwe seizoen lonkte reeds, belde Simon 
mij op met de mededeling even voor een onschuldig onderzoekje naar 
het ziekenhuis te moeten. Ik hoefde alleen maar een vervanger te regelen 
voor twee repetities. Jan Pasveer bleek bereid beide repetities voor zijn 
rekening te nemen. Het werden er meer want het bezoek aan het zieken-
huis duurde twee maanden. Simon is nog even thuis geweest in zijn 
woning in Amstelveen, waar hij op 23 oktober overleed. Aanvankelijk 
respecteerde de familie Simons wens om zijn dood pas na de crematie 
wereldkundig te maken. Een aanhoudende geruchtenstroom leidde ertoe 
dat de Westerkerkgemeente op zondag 26 oktober alsnog op de hoogte 
mocht worden gebracht. In de (geplande) cantatedienst ’s avonds zong 
het Westerkerkkoor van Felix Mendelssohn diens motet Aus tiefer Not 
schrei ich zu dir en ook cantate BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu 
dir. In deze dienst typeerde dominee Nico ter Linden hem als ‘een 
speelman voor Gods troon’. 

Het verdriet was groot, de muziek vertroostend. De volgende dag 
vond de crematieplechtigheid plaats. In de aula, waar alleen de familie en 
enkele intimi bij aanwezig waren, luisterden we naar een grammofoon-
plaat van het Westerkerkkoor: cantate BWV 17 Wer Dank opfert, der 
preiset mich. 

Het Westerkerkkoor zette de cantatedienst-traditie in de Westerkerk 
voort, indachtig deze bijzondere man, van wie we hebben gehouden.
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Tijdens deze overgangsjaren 1977-1982, die muzikaal gezien vele 
hoogtepunten kenden, overleed na een kort ziekbed Simon C. Jansen. 
Simons opvolger Jan Pasveer zette diens zoeken naar nieuwe vormen 
voort. Domineerden zwaar ‘opgetuigde’ diensten het begin van deze 
periode – cantatediensten boden bijna een avondvullend programma – 
vanaf het seizoen 1982-1983 waren de diensten evenwichtiger van 
opbouw. Zowel het Westerkerkkoor en het Bachorkest als de nieuwe 
cantor-organist Jos van der Kooy en de predikant hadden ieder nu een 
eigen duidelijke plaats. Op het verloop van deze overgangsperiode gaat 
de hier volgende bijdrage nader in.

Een ander gezicht op de kansel, het ter discussie stellen van oude zeker-
heden en traditionele verhoudingen in de maatschappij, de tijdgeest die 
om democratisering vroeg, de algemene roep naar vernieuwing, het 
waren factoren die bij het Westerkerkkoor zorgden voor kriebels. Boven-
dien: na vijfentwintig jaar waren én de cantatediensten én het Wester- 
kerkkoor toe aan een opknapbeurt.

Er was kritiek. Kritiek op wat koorleden langzamerhand een repete-
rende breuk vonden: de eenvormigheid van de cantatediensten met 
voorspelbare cantates, behorende bij de zondag van het kerkelijk jaar, 
dezelfde (wat oude garde van) solisten. Er gebeurde niet zoveel meer. 
Natuurlijk, er waren prachtige uitvoeringen van de Hohe Messe, het Weih-
nachts-Oratorium (ook buiten de Westerkerk) en de Johannes-Passion. 
De laatste steeds met het zeer inspirerende duo Marius van Altena en 
Hermann Schey. 

Maar die cantatediensten! De formule van 1952 leek een beetje uitge-
werkt. Er kwamen ook steeds minder mensen. Het koor zong het 
openingskoor en het slotkoraal. En dat was het dan. Het koor had verder 
nauwelijks een a-capella-repertoire. Af en toe ondernam Simon wel eens 
wat: zo werkte het Westerkerkkoor mee aan uitvoeringen in Den Haag, 
Rotterdam en de eigen Westerkerk. Op het programma daar, gecombi-
neerd met orgelwerken, de Via Sacra van Marius Monnickendam, een 
motet van Brahms O Heiland, reiss die Himmel auf en een Bach-motet Lobet 
den Herrn, alle Heiden. Bij bijzondere gelegenheden zong het koor ook wel 
eens in een ochtenddienst. En op Kerstavond zongen de vrouwen eens 

1 Artikel in De Telegraaf van 

16 februari 1984.

2 Artikel in het Noordhollands 

Dagblad van 17 januari 2000.

3 Een koor dat nog zingt  

in toga, en een dirigent in 

jacquet. De kleding is 

intussen veranderd, maar  

nog wel zwart met strikjes.  

Foto van 4 juni 1972. 
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Met de nieuwe uitvoeringspraktijk die in de jaren zeventig dankzij Gustav 
Leonhardt en Nikolaus Harnoncourt opgang deed, had Simon niet zoveel 
op. Wel had hij er belangstelling voor. Bovendien: zijn interpretaties waren 
beslist al lichtvoetig te noemen en wat tempi betreft was hij meestal aan 
de vlotte kant. Simons Johannes-Passion zal in duur niet veel hebben afge-
weken van die van Herreweghe in 2002. Hij liet het openingskoor swingen 
en hij had veel oog voor de verhaallijn. Simons Johannes had een intense 
spanningsboog. Hij hield de bezetting kleinschalig. Maar voor het continuo 
gebruikte hij het clavecimbel, vaak bespeeld door Jaap Spigt. En dat was 
wel wat uit de mode geraakt.

Vanaf het najaar 1978 werden de cantatediensten op een nieuwe, meer 
thematische leest geschoeid. Enkele doelstellingen toentertijd:
> Het uitvoeren van cantates die passen bij rijke thema’s uit de muziek-

geschiedenis als Boetedoening en Troost, de Lijdenstijd, Allerzielen, de 
Lofprijzing of bij Bijbelse thema’s als de Gelijkenissen, de Zaligspre-
kingen of bij maatschappelijke thema’s als Nood in de wereld, Vrede, 
Arm en Rijk enzovoort.

> Het groeperen van meerdere werken rond een thema: motetten, even-
tueel twee bij elkaar passende cantates. Het toevoegen van orgelwerken 
die thematisch dan wel musicologisch passend zijn. Met name het 
combineren van twee cantates biedt de mogelijkheid behalve koor- 
ook solocantates uit te voeren.

> Het uitvoeren van onbekende maar muzikaal interessante cantates, 
ook al passen ze niet in de tijd van het kerkelijk jaar.

> Het inruimen van plaats aan belangrijke werken uit de kerkmuziek 
naast de cantates van Bach. 

Het is in deze periode allemaal zo gegaan als bedacht. De eerste cantate-
dienst in de nieuwe opzet vond plaats op 28 januari 1979. Het thema was: 
‘Lofprijzing’. In deze dienst brachten koor en orkest Bachs cantate BWV 29  
Wir danken dir, Gott, wir danken dir ten gehore, verder een Te Deum  
van Henri Purcell en een motet van Heinrich Schütz Lobet den Herren, 
meine Seelen. Vele diensten van gelijke opzet volgden. Zo voerden koor 
en orkest op 11 maart 1979 samen met de solisten Elisabeth Kooymans 
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A ceremony of Lessons and Carols van Britten. Structureel was het echter 
allemaal niet. Belangrijker nog: vele fraaie cantates van Bach, solocan-
tates en voor het kerkelijk jaar minder bruikbare, kwamen nooit aan bod. 
En al was er wel veel prachtige en bruikbare muziek binnen de Lutherse 
kerkmuzikale traditie, Simon had daar niet zoveel voeling mee. Hij was 
toch meer de man van het grote gebaar.

Er kwam ook kritiek op de wijze waarop het repertoire tot stand kwam, 
op de gang van zaken rond de cantatediensten, op de wijze waarop het 
toenmalige koorbestuur met de kritiek omging, en dus tevens op het 
functioneren van het bestuur zelf. Dat sneuvelde dan ook. Het nieuwe 
bestuur, dat na enkele roerige maanden tot stand kwam, ging voortva-
rend te werk. En modern: de kerkgangers werden geënquêteerd! Er kwam 
een repertoirecommissie. Er werden koorvergaderingen gehouden, soms 
langer durend dan de repetities.

En Simon? Hij ging mee en liet zich inspireren. Een nieuwe garde van 
jonge en veelbelovende solisten trad aan. Overigens had de wijze waarop 
Simon de oudere solisten inzette in de cantatediensten beslist ook zijn 
charme. Simon had er geen probleem mee om, kennelijk in overleg met 
dominee Visser, cantates uit te voeren waarin deze of gene bekende solist 
nog eens te horen was, als ware het een afscheidsconcert. Op hoge leef-
tijd zong Hermann Schey nog eens de zogeheten Kreuzstab-cantate (BWV 
56) en wel in een tempo dat ongeveer twee keer langzamer was dan 
tegenwoordig gebruikelijk is. Aafje Heynis sloot min of meer haar carrière 
af op Eerste Pinksterdag 1975 in de cantate O ewiges Feuer, o Ursprung der 
Liebe. Onbedoeld gaf daarbij tijdens haar aria de brandweer, die zich met 
luide sirenes langs de Westerkerk spoedde, een opmerkelijke illustratie 
van de tekst ten beste. Voor het solisten-echtpaar Martha van der Kerkhof 
en Henk van den Brink was ook een cantatedienst in de Westerkerk de 
plaats waar zij hun actieve zangloopbaan beëindigden. Maar, zoals gezegd, 
ook jonge solisten werden gevraagd: Hein Meens bijvoorbeeld, Wout 
Oosterkamp, Michiel ten Houte de Lange, Peter Kooy, Howard Crook, 
Margreet Honig, Sylvia Schlüter, Mieke van der Sluis en enige jaren  
later ook Jard van Nes, Heleen Resoort, Nico van der Meel en Caroline 
 Watkinson.
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stemmige motet Fürchte dich nicht: ‘Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen. Ich bin bei dir’. 

Een ander hoogtepunt volgde enkele maanden later. Ter gelegenheid 
van de naamdag van Johannes de Doper (24 juni) verzorgden Westerkerk-
koor en Bachorkest een vesperdienst met de voor die dag bestemde 
psalmen en motetten, en het Magnificat van Monteverdi. De Schola 
Cantorum van Wim van Gerven zong de bijbehorende Gregoriaanse 
psalmen. Voor Nederland was deze dienst een primeur. Monteverdi’s 
Maria-Vespers werden zo hier en daar wel uitgevoerd, maar deze samen-
gestelde Johannes-Vespers uit Selva Morale e Spirtuale waren toen nog 
onbekend. Voor Simon persoonlijk was deze uitvoering een emotionele 
belevenis.

Het zou Simons laatste cantatedienst zijn. In de zomer van 1980 werd hij 
ernstig ziek. Hij voerde begin juli ter gelegenheid van de herdenking van 
het overlijden van Louis Moll, de dirigent van de Amsterdamse Cantorij, 
met diezelfde Cantorij nog wel de Trauerode (!) uit. Voor het nieuwe seizoen, 
dat programmatisch al vast stond, werd Jan Pasveer als tijdelijk opvolger 
aangezocht. Op 28 september dirigeerde hij het Westerkerkkoor en het 
Bachorkest bij de uitvoering van de cantates 39 en 46. Voor 26 oktober 
luidde het thema ‘Aus tiefer Not’. Op donderdag 23 oktober overleed 
Simon C. Jansen. Het was diens wens dat zijn overlijden pas bekend zou 
worden ná de crematie. Dat heeft niet zo mogen zijn. De zondag van de 
uitvoering werden koor, orkest en solisten ingelicht. En zo leidde de 
uitvoering ’s avonds van cantate BWV 131 Aus der Tiefen rufe ich Herr zu 
dir en van Mendelssohns indrukwekkende motet Aus tiefer Not tot een 
emotionele dienst. Alsof die bij voorbeschikking zo gepland was. Jaap 
Zwart junior speelde het ook bij Simon zeer geliefde orgelwerk van Jaaps 
opa Jan Zwart Sombere muziek over Psalm 103.

Jan Pasveer volgde, zoals bekend, Simon op als de dirigent van het Wester-
kerkkoor. Hij nam de nieuwe thematische opzet over. Het sterfjaar van 
Simon was ook – paradoxaal genoeg – een jubileumjaar voor de Wester-
kerkgemeente. De Westerkerk bestond 350 jaar. Het Westerkerkkoor en 
het Bachorkest voerden in dat jaar álle grote koorwerken van Bach uit: 
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en Bernard Kruysen cantate 159 van Bach en een motet van Mendelssohn 
en een van Bruckner uit. Ook lieten ze combinaties van bijzondere cantates 
horen: Herr, gehe nicht ins Gericht (BWV 105) en O Ewigkeit, du Donnerwort 
(BWV 60). Rond het thema ‘Sterven’ klonken de ‘blokfluitcantates’, Actus 
tragicus (BWV 106) en Komm, du süsse Todesstunde (BWV 161). 

Het nieuwe repertoire stelde het Westerkerkkoor ook in staat op tournee 
te gaan. Op diverse plaatsen in Nederland en in Duitsland trad het op in 
een avondvullend programma met koor- en orgelwerken van ondermeer 
Scarlatti, Sweelinck, Telemann, Bruckner en Hendrik Andriessen. Met 
de Göttinger Stadtkantorei kwam een uitwisseling tot stand. De TROS 
maakte opnamen voor een programma dat op Simons verjaardag op 
1 januari 1979 werd uitgezonden.

Jaarlijks verscheen nu voor elk seizoen een brochure met een overzicht 
van de cantatediensten, de thema’s en de uit te voeren werken, de eerste 
voor het seizoen 1979-1980. Dat seizoen was meteen ook een hoogte-
punt voor het Westerkerkkoor, zeker ook voor Simon C. Jansen. Het 
begon in september met de zojuist genoemde blokfluitcantates, gecom-
bineerd met Psaume 122 van Sweelinck. In oktober stonden naast een 
koraal cantate van Bach, werken van Homilius en Schein op het programma. 
Op Tweede Kerstdag vond de uitvoering van twee cantates uit het 
Weihnachts- Oratorium plaats. In dat seizoen ook een cantatedienst met 
de combinatie van cantate 32 en 73, Liebster Jesu, mein Verlangen respec-
tievelijk Herr, wie du willt, so schick’s mit mir. Verder een dienst met Bachs 
Missa brevis in A én een motet van Ernst Pepping. 

De aanvankelijk op 27 april geprogrammeerde Hohe Messe ging niet 
door. De cantatedienst voor die dag viel drie dagen voor de inhuldiging 
van Koningin Beatrix. Dominee Ter Linden en de repertoirecommissie 
grepen de gelegenheid aan in deze dienst werken uit te voeren die passen 
bij een inhuldiging. Zo kon het gebeuren dat de gehele koninklijke familie, 
inclusief de aanstaande koningin en prins Claus, aanwezig was bij een 
bijzondere cantatedienst, dit keer in de ochtend, met daarin een Rats wahl-
Kantate, een cantate die Bach schreef bij het aantreden van een nieuwe 
overheid te Leipzig. Eveneens van Bach klonk het ontroerende acht- 
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uit als aanvulling op de vocale werken. Vernieuwend was Jan Pasveer bij  
de muzikale interpretatie van de cantates. Hij zocht aansluiting bij de 
 uitvoeringspraktijk van die tijd. Tevens maakte Jan werk van de koorklank, 
de articulatie en de adembeheersing. Dat waren zaken die Simon nooit 
veel bezig hadden gehouden. Simon was meer de man van de inspiratie 
op het moment. Het Westerkerkkoor hing als het ware aan zijn vingers. 
Het koor wist nooit precies waar het aan toe was en dat maakte het musi-
ceren buitengewoon spannend en boeiend. Jan Pasveer ging veel 
ambachtelijker te werk en bouwde het koor haast letterlijk op. Dat kostte 
hem overigens wel enkele jaren. 

Bij de terugkeer naar de Westerkerk na de restauratie van het gebouw 
hadden de cantatediensten weer een duidelijke en herkenbare vorm. Het 
koor groeide in kwaliteit en het had inmiddels zoveel repertoire dat het 
ook concerten buiten de Westerkerk kon geven. De overgangsjaren waren 
ten einde. Met élan waren de eerste vijf jaren ingezet op weg naar het 
gouden jubileum, dat met het verschijnen van dit boek wordt afge-
sloten.

De auteur dankt Herman Bavinck voor gebruikmaking van zijn archief en suggesties. 
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het Magnificat, de Hohe Messe, alle cantates van het Weihnachts-Oratorium, 
de Matthäus-Passion (in een middag- en avonddienst) en de Johannes-
Passion. 

Ook het volgende cantateseizoen 1981-1982 kende volgens de hierboven 
geschreven formule enkele hoogtepunten. Ter gelegenheid van 
Michaels dag klonk in de cantates BWV 19 en 50 het thema Michael en de 
draak: de strijd tussen Goed en Kwaad. Op Eeuwigheidszondag (de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar) zong het koor de Musikalische Exequien van 
H. Schütz, daarbij begeleid door een ensemble van authentieke instru-
menten als gamba’s, zinken en trombones. Rond de kerstdagen bracht 
het samen met het Bachorkest twee delen van The Messiah van G.F. Händel 
ten gehore. Het programma van dat seizoen bevatte verder een cantate-
dienst met louter werken uit de Engelse romantiek, een groot motet van 
Distler Fürwahr, er trug unsre Krankheit en Bachs cantates BWV 147, 22 en 
68, alle drie bijzondere werken. In het voorjaar van dit seizoen vonden de 
cantatediensten vanwege de restauratie van de Westerkerk plaats in de 
Nieuwe Kerk.

Bij het programmeren van de cantatediensten voor het seizoen 1982-1983 
werd de hand van Jan Pasveer zichtbaarder. Pasveer had zijn eigen opvat-
tingen over de liturgische invulling van de cantatediensten. Twee cantates 
vond hij te veel, niet passend bij de liturgische opzet van een dienst. Wel 
ging hij voort samen met de repertoirecommissie te zoeken naar motetten 
die passen bij een cantate. Ook zocht hij naar grotere werken van andere 
componisten dan Bach. Naast drie grote motetten van deze componist 
verscheen er ook een prachtig motet van H. Schütz over psalm 116 op het 
programma. En op 5 december 1982 voerden koor en orkest in samen-
werking met de koorschool van de Sint Bavo te Haarlem Saint Nicolas, a 
cantata van Benjamin Britten uit.

Bij het zoeken naar een evenwichtiger liturgische opzet van de diensten 
riep Jan Pasveer de hulp in van cantor-organist Jos van der Kooy. Zo betrok 
hij koor en orkest bij de gemeentezang en op die manier de gemeente 
bij de cantatedienst. Jos van der Kooy zocht passende orgelwerken  



39

Jan
door maria bij de vaate,  

sopraan in het koor sinds 1971  

en Gerard ter heijne,  

tenor in het koor sinds 1999

Hij wordt wel een Zaandammer genoemd, maar Jan Pasveer werd 
geboren op 10 februari 1933 in Coevorden. Op zijn veertiende 
werd Jan benoemd als organist in de Nederlands Hervormde kerk 

te Oosterhesselen. Het orgelspelen leerde hij zichzelf op een harmonium 
dat tijdelijk in zijn ouderlijk huis stond opgeslagen. Het moest eigenlijk in 
opdracht van een neef van zijn vader, die schipper was, verkocht worden. 
Toen Jan er op ging spelen is van die verkoop afgezien. De eerste orgel-
lessen kreeg hij van Willem Hendrik Zwart, zoon van de vermaarde Jan 
Zwart. Toen hij zestien jaar was vroeg een evangelist in de Nieuwe Krim 
(nu Dalerpeel) hem, of hij het zangkoor daar zou willen dirigeren in 
verband met een ontstane vacature. Jan zei ‘ja’ en werd dirigent van een 
koor dat bestond uit zeven sopranen, acht alten, vier tenoren en zes bassen. 
Het is hier dat Jan Pasveer zijn loopbaan als dirigent begon. Deze gegevens 
zijn bekend door een bewaard gebleven aanmeldingsformulier uit 1950 
van de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen. 

En zo kon het gebeuren dat in januari 2000 Jan Pasveer zijn vijftigjarig 
jubileum als dirigent vierde. Dat memorabele moment werd muzikaal 

Bach, Pasveer en de Wester – 

een bijzondere combinatie.
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Toen Simon C. Jansen in augustus 1980 voor een onderzoek werd opge-
nomen in het ziekenhuis, vroeg het Westerkerkkoor Jan Pasveer de 
repetities waar te nemen voor de cantatedienst op zondag 28 september. 
Het werden drie repetities en ook de uitvoering in de dienst zelf nam hij 
op zich. Al tijdens de repetities viel op dat Jan Pasveer meer dan Simon 
vanuit het woord werkte en werkt. Dat was wennen, maar zijn opvatting 
werd redelijk snel overgenomen door het koor. Kort na de cantatedienst 
van 28 september bleek dat de ziekte van Simon ernstiger was dan aanvan-
kelijk werd gedacht. Het koorbestuur vroeg Jan Pasveer de repetities te 
blijven waarnemen. Daar had hij echter niet de tijd voor en hij bood aan 
zijn leerling Marcel Joossen de repetities te laten leiden. Drie dagen voor 
de volgende cantatedienst overleed Simon C. Jansen. Na deze cantate-
dienst voerde het koorbestuur besprekingen met Jan Pasveer en met de 
Westerkerkgemeente in verband met de ontstane situatie. Het koor-
bestuur wilde graag dat Jan Pasveer de cantatetraditie in de Westerkerk 
zou voortzetten. Dat bleek niet zo eenvoudig te zijn: er waren meer diri-
genten die dat wilden. Daarnaast moest een opvolger worden gezocht 
voor Simon als organist. De Centrale Kerkvoogdij van de Nederlands 
Hervormde Gemeente in Amsterdam begon een procedure voor de opvol-
ging van de overleden cantor-organist. Uiteindelijk werden Jos van der 
Kooy (cantor-organist) en Jan Pasveer (cantor-dirigent) benoemd als zijn 
opvolgers. Tijdens de generale repetitie van het Weihnachts-Oratorium in 
de Grote Kerk te Lochem deelde de voorzitter mee dat Jan Pasveer de 
benoeming had aanvaard. Deze mededeling werd met applaus begroet. 
En zo werd Jan Pasveer met ingang van 1 januari 1981 de dirigent van het 
Westerkerkkoor.

De wisseling van dirigent veroorzaakt nauwelijks verloop in het koor. 
Toch zijn er gewenningsproblemen. Tijdens de eerste jaren wijzen koor-
leden Jan regelmatig op de opvattingen van Simon. Jan weet daar goed 
mee om te gaan, maar als er na vijf jaar nog steeds koorleden verwijzen 
naar de interpretaties van Simon C. Jansen, schrijft Jan Pasveer een 
persoonlijke brief aan alle leden waarin hij hen vraagt een punt te zetten 
achter het rouwproces en hem te accepteren als de nieuwe dirigent. 

40

luister bijgezet door de uitvoering van Ein Deutsches Requiem van Johannes 
Brahms. Het Westerkerkkoor en het Zaans Cantatekoor werden hier 
instrumentaal begeleid door het Bachorkest en het Zaans Cantateorkest.

Tussen zijn eerste koor in Drenthe en de uitvoering in januari 2000 ligt 
een heel muzikaal leven. In Drenthe werd Jan Pasveer niet echt muzikaal 
uitgedaagd. Dat was voor hem een reden zijn vleugels uit te slaan en te 
solliciteren naar het ambt van organist elders in het land. Het werd de 
Zaanstreek. Tijdens zijn militaire diensttijd volgde hij ’s avonds privé-lessen 
koordirectie bij Henri Geraedts, de onderdirecteur van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Na zijn diensttijd deed hij staatsexamen en 
behaalde hij de MO-B diploma’s schoolmuziek en koordirectie. Kort 
daarop vestigde hij zich definitief in Zaandam. 

In de gemeente Zaandam werd hij een muzikaal ontwikkelaar. Hij werd 
directeur van de Gemeentelijke Muziekschool, een instituut dat onder zijn 
leiding uitgroeide tot een belangrijke school voor instrumentale en vocale  
vorming. Tot aan zijn pensionering was hij er directeur. Jan Pasveer was 
dirigent van een aantal oratoriumverenigingen, onder andere te Leiden, 
Haarlem en Heemstede. Opmerkelijk daarbij is dat hij steeds Simon C. Jansen 
opvolgde. Simon C. Jansen en Jan Pasveer hebben elkaar goed gekend. 
Beiden waren hoofdleraar koordirectie aan het Amsterdamse Sweelinck 
Conservatorium. Daarnaast verzorgde Simon bijna altijd de continuo 
partijen bij oratoria die onder leiding van Jan Pasveer werden uitgevoerd.

Het orgel behield een belangrijke plaats in het leven van Jan Pasveer. 
Zijn ambitie om concertorganist te worden liet hij varen, maar hij bleef 
wel als organist verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Zaandam. 
Daarnaast was hij jarenlang de gedreven voorzitter van de Gereformeerde 
Organisten Vereniging (GOV). In die hoedanigheid publiceerde hij regel-
matig in het blad ‘Organist en Eredienst’. Voor de kerkmuziek heeft hij 
zich altijd zeer geïnteresseerd. Omdat hij zich er steeds meer in verdiepte, 
werd hij regelmatig gevraagd om lezingen te houden over dit onderwerp. 
Lange tijd verzorgde hij voor het Convent van Kerken het radioprogramma 
‘Schriftnoten’. In dit programma behandelde hij onderwerpen over liturgie 
en kerkmuziek. Daarnaast besprak hij ook de uitgebrachte uitvoeringen 
van de Bach-cantates door Nikolaus Harnoncourt en Gustav Leonhardt. 
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Liedboek voor de Kerken. Aanvankelijk stuitte dat op weerstand bij het 
Westerkerk koor. Deze nieuwe ontwikkeling zou het koor te zeer een litur-
gische rol toekennen, die wellicht zou leiden tot een taak in de reguliere 
diensten. Het koor besloot zich te willen beperken tot cantatediensten. 
Omdat dominee Ter Linden het als een verrijking zag ook een koor te 
hebben in andere diensten, nam Jos van der Kooy het initiatief een cantorij 
op te richten die een rol ging vervullen in de kerkdiensten van de Wester-
kerkgemeente. Intussen zingt het Westerkerkkoor in menige cantatedienst 
een liedbewerking van Jan Pasveer.

In de loop der jaren voerde Jan Pasveer met het Westerkerkkoor en het 
Zaans Cantatekoor gezamenlijk een aantal werken uit: al meteen in het 
eerste jaar van zijn aantreden werd met de beide koren de Matthäus-Passion 
in Zaandam en Amsterdam uitgevoerd. Een aantal jaren later volgden 
uitvoeringen van Leonard Bernsteins Chichester Psalms en Die Nonnen van 
Max Reger met het Noordhollands Philharmonisch Orkest.2 Zoals reeds 
eerder vermeld stond ter gelegenheid van Jans vijftigjarig jubileum als 
dirigent Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms op het programma 
en ook hier werden beide koren samengevoegd tot één vocaal ensemble.

Naast de cantates, motetten, de Johannes-Passion, het Weihnachts-
Oratorium en de Messe in h-moll (Hohe Messe) van Bach, voert Jan Pasveer 
met het Westerkerkkoor werk van andere componisten uit. Zo zijn in de 
afgelopen jaren uitvoeringen geweest van de Requiems van Mozart, Fauré 
en Duruflé, The Messiah van Händel, Otcenás van Janácek, Padre Nostro 
van Verdi, Saint Nicolas, a cantata van Benjamin Britten, werken van Hugo 
Distler en Daan Manneke en eigen composities van Jan Pasveer.

Jan heeft grote belangstelling voor de Engelse kerkmuziek. Op zijn 
initiatief werd het ‘Festival of Lessons and Carols’ in de Zaanstreek geïntro-
duceerd, een muzikaal evenement dat hij samen met het Zaans Cantatekoor 
vorm gaf tot aan de opheffing van dat vocaal ensemble in 2002. 

Meer dan twintig jaar is Jan Pasveer dirigent van het Westerkerkkoor. 
Mede door zijn inzet en vakmanschap vormen de cantatediensten in de 
Westerkerk een niet meer weg te denken muzikale traditie in Amsterdam, 
al vijftig jaar lang.

2 De uitvoering van 

Die Nonnen stond onder 

leiding van dirigent  

Lucas Vis.
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Twee jaar voor zijn aantreden als dirigent van het Westerkerkkoor, richtte 
Jan Pasveer het Zaans Cantatekoor op. Met dit koor bouwde hij in de 
Zaanstreek een Bach-traditie op die veel aanzien genoot. De uitvoeringen 
met het Zaans Cantatekoor waren anders dan die van het Amsterdamse 
Westerkerkkoor. Het Zaans Cantatekoor voerde concerten uit aan het eind 
van een winkelmiddag op de zaterdag. Deze vonden wel plaats in een kerk, 
de Bullekerk, maar er was geen kerkdienst, geen preek. Er waren geen 
gezangen (en psalmen), wel boodschappentassen en een deur collecte. 
De praktijk van Jan om cantates in Zaandam uit te voeren verschilde dus 
van de traditie in de Amsterdamse Westerkerk. Toch zei hij overtuigd “ja” 
toen het koorbestuur van het Westerkerkkoor hem vroeg dirigent te worden. 
De reden daarvoor lag in de benaderingswijze van de cantate diensten door 
voorganger Nico ter Linden. Ter Linden gaf geen musicologische verkla-
ring van de cantates maar ging vooral theologisch in op schriftgedeelten 
die in de cantates voor een bepaalde zondag aan de orde kwamen.

Jan Pasveer heeft in het begin van de jaren tachtig rond gelopen met het 
idee een boek te schrijven over diverse vormen van ‘symboliek’ waar Bach 
gebruik van maakte. Hoewel hij het niet strikt nodig acht dat een uitvoe-
rend kunstenaar iets moet weten over de achterliggende symboliek is hij 
wel de mening toegedaan dat een en ander iets toevoegt: “Als zanger 
moet je de tekst van een werk goed begrijpen, daardoor krijgt die een extra 
dimensie. Als je weet dat in de Matthäus-Passion de woorden van Christus 
‘alle dagen ben ik bij u’, begeleid worden met precies 365 noten, dan gaat 
dat stuk er niet anders door klinken, maar het laat wel voelen hoe Bach de 
woorden met muziek accentueert en wat voor genie de man is geweest.”1

Met zijn manier van wijzen op de taal der tonen van Bach, wordt de 
didacticus in Jan Pasveer sterk zichtbaar. In cantates en passies onderstrepen 
toonhoogtes en toonwisselingen de betekenis van de woorden. Wie zijn 
zangers daar gevoelig voor maakt laat hen bewuster en overtuigender 
zingen. Hoe Jan daar zelf over vertelt is elders in dit boek te lezen, en wel 
in het verslag dat Gerard Witte schreef over een repetitieavond van het 
Westerkerkkoor. 

De komst van Jan Pasveer voegde nog iets aan de cantatediensten 
toe. Hij maakte bewerkingen voor koor en orkest van liederen uit het 

1 Typhoon, 29 januari 1981

ˆ ˆ ˆ̂
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Lofzang
tekst: Gerard Witte 

muziek: jan pasveer
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Piet
door maria bij de vaate

Ogenschijnlijk stoïcijns zit hij achter de piano, met feilloze timing 
speelt hij in op de dirigent. De meeste ingewikkelde orkest-
partijen worden schijnbaar moeiteloos verklankt op de eenvoudige 

Yamaha piano tijdens de wekelijkse repetitie avonden van het Wester-
kerkkoor in het Prinsenhuis: Piet Hulsbos, musicus pur sang. Het koor is 
gewend aan zijn trefzekere begeleiding en is er misschien ook wel wat 
door verwend geraakt. Elke koorpartij krijgt de ondersteuning die nodig 
is. Ingetogen doet hij zijn werk tijdens het proces van instuderen maar zo 
nu en dan heeft hij even overleg met de dirigent over één foute noot 
ergens bij een bepaalde stemgroep of over een vermeende fout in de 
partituur. Zijn absolute oren worden regelmatig op de proef gesteld, 
maar hij blijft er rustig onder. Een enkele keer, als Jan Pasveer niet aanwezig 
kan zijn bij een repetitie, studeert Piet met het koor. Zijn enthousiasme is 
dan voelbaar en hij werkt met precisie en absolute toewijding aan de 
noten: zó moet het klinken, zó lang mag die noot worden aangehouden, 
zóveel stilte duurt die rust.

Evenals zijn voorgangster Aukje Steenbergen-Broers is Piet behalve 
begeleider ook de vaste continuo-speler tijdens de cantatediensten. Een 
ijkpunt bij elke uitvoering of, zoals Jan Pasveer zegt: “Een rots in de 
 branding, betrouwbaar en zeker op elk muzikaal moment.”

1 Repetitor en organist 

Piet Hulsbos op het –  

speciaal voor de cantates 

aangeschafte – koororgel.

2 In 1984 ontvangt Piet 

Hulsbos uit handen van 

Jan Pasveer het diploma 

 koordirectie.

2

1
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opgedaan en kreeg ik de kans om veel nieuwe werken te leren kennen. 
Het was natuurlijk ook bijzonder om op relatief jonge leeftijd aan ‘echte’ 
concerten mee te kunnen werken: de beste leerschool is en blijft toch de 
praktijk. Veel oratoria, cantates en andere koorwerken ben ik later zelf 
gaan dirigeren. Zo kende ik Brittens Saint Nicolas, a cantata als speler al  
door en door, voordat ik het stuk zelf uitvoerde tijdens mijn directie- 
eindexamen met het Conservatorium Kamerkoor èn het Westerkerkkoor 
in 1984 in de Westerkerk. De Johannes-Passion had ik al een aantal malen 
onder Jan Pasveer begeleid voordat ik die zelf in het Haarlemse Concert-
gebouw uitvoerde.”

Het Westerkerkkoor is het enige koor waar hij als ‘vaste’ begeleider aan 
verbonden is. Piet Hulsbos, een muzikale duizendpoot om trots op te zijn.

48

Piet zegt daar zelf over: “Als continuo-organist houd je je aan de 
baspartij in de linkerhand, net als die van de cello- en contrabaspartij, maar 
de rechterhand improviseert als het ware de akkoorden zoals een jazzpi-
anist in lichte muziek. De keuze en ligging van die akkoorden is afhankelijk 
van tempo, ruimte, soort orgelregister, bezetting in koor en orkest en de 
sterkte van de (zang)solist.”

Als Jos van der Kooy verhinderd is, bespeelt Piet tijdens de cantate-
dienst ook het prachtige hoofdorgel. Je voelt dan zijn groot begeleidings- 
talent en hoort dat hij een goed organist is. 

Piet Hulsbos studeerde orgel aan het Sweelinck Conservatorium te 
Amsterdam bij Albert de Klerk. Sinds 1973 is hij organist van de Oude Kerk 
te Heemstede. Behalve in de cantatediensten van de Westerkerk verzorgt 
Piet bij tal van andere cantate-uitvoeringen en passionen de continuo-
partij. In 1982 was hij prijswinnaar tijdens het César Franck Concours te 
Haarlem. Als solist en begeleider verleent hij met grote regelmaat mede-
werking aan concerten in binnen- en buitenland en werkt hij vaak mee 
aan radio- en tv-opnamen in Nederland. Sinds 1981 is Piet verbonden aan 
de Muziekschool te Zaandam als docent orgel en voorbereidende vakop-
leiding. Gelijktijdig met zijn orgelstudie studeerde Piet koordirectie bij Jan 
Pasveer. In de afgelopen jaren heeft hij meerdere koren gedirigeerd waar 
onder het Goudsch Kamerkoor, het Leids studentenkoor Sempre Crescendo, 
het Haarlems Bach Ensemble en de Christelijke Oratorium Vereniging 
Heemstede. Momenteel is hij dirigent van het Overveens Vocaal Ensemble 
en het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap.

Koren spelen een belangrijke rol in het muzikale bestaan van Piet Hulsbos: 
“Een van de eerste koren die ik als eerstejaars student aan de piano bege-
leidde, was het kamerkoor van het conservatorium dat in die tijd onder 
leiding stond van Simon C. Jansen. We studeerden het Requiem van 
Duruflé; een boeiende ervaring. Sindsdien heb ik op het conservatorium 
vaker koren begeleid. Het gevolg was dat ik regelmatig ‘buiten’ het 
conservatorium gevraagd werd als begeleider bij koorrepetities. Ook 
orkesten hebben veelvuldig een beroep op mij gedaan om als pianist of 
organist te spelen. Daardoor heb ik al werkend een schat aan ervaring 
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Solisten

In het vijftig jarig bestaan van het Westerkerkkoor hebben veel vocale 
solisten meegewerkt aan de cantate-uitvoeringen in de Westerkerk. Het 
koor, dat in 1952 uit zestien leden bestond, werd in die tijd bij de uitvoe-

ringen versterkt door de solisten. Namen van het eerste uur zijn de sopraan 
Det Hüsken-Reuderink, de alt Aafje Heynis, de tenor Paul Hameleers en 
de bas Piet Tra. Aanvankelijk werd met overwegend dezelfde solisten 
gewerkt. Det Hüsken heeft tot ver in de jaren zestig de sopraanpartijen 
voor haar rekening genomen en ondanks haar drukke (inter  nationale) 
concertpraktijk liet Aafje Heynis zich niet graag vervangen tijdens de 
uitvoeringen in de Wester.

Veel zangers en zangeressen hebben hun eerste ervaringen opgedaan 
bij uitvoeringen met het Westerkerkkoor. Jonge, vaak onervaren voca-
listen kregen daardoor kansen om podiumervaring op te doen en raakten 
menigmaal verslingerd aan de sfeer en de entourage in de Westerkerk. 
Vaak stonden zij samen op het podium met gerenommeerde collega’s, 
die het eveneens maar wat fijn vonden om mee te ‘mogen’ doen. Ze 
deden dat niet voor het geld, want de vergoeding was (en is) meer een 
symbolische bijdrage dan een honorarium. Toen in 1978 de in die tijd 
vermaarde alt Elisabeth Cooymans haar medewerking verleende, was 
men vergeten haar van te voren te vertellen wat zij met deze uitvoering 
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Johannes-Passion in een stampvolle Westerkerk Het is vanwege die dank-
baarheid dat ik, als ik vrij ben, met plezier terug kom. Komend jaar ga ik 
als solist met Jos van Veldhovens Cappella Figuralis met diezelfde prach-
tige Bach-cantate BWV 161 op tournee door de Verenigde Staten. Maar 
waar ook, elke keer als ik die cantate zing, denk ik met dankbaarheid 
terug aan dat heerlijke moment in de Westerkerk in oktober 1988.

jitske steendam

Als ik aan musiceren op hoog niveau denk en ook aan musiceren met heel 
veel plezier, denk ik graag terug aan de cantatediensten in de Westerkerk 
te Amsterdam met het Westerkerkkoor. Ik heb een aantal keren mee 
mogen doen, hetgeen voor mij een groot genoegen was. Graag wens ik 
het koor nog vele muzikale jaren toe.

ad van baasbank

Het was ergens in het voorjaar van 1980 toen Simon C. Jansen mij belde 
met de vraag of ik zin had om in de Westerkerk aan een cantatedienst 
mee te werken. Ik had nog nooit met hem gewerkt, en met de ruimte van 
de Westerkerk had ik geen ervaring, maar ik was vereerd met de uitnodi-
ging. Er was alleen een klein probleempje: het was donderdag en 
zondagochtend ging de cantate al. We konden vrijdagmiddag wel even 
bij hem repeteren... Ik zei ja, na enige aarzeling omdat ik de cantate niet 
kende, maar Simon stelde me gerust en zei dat het om een schitterend 
arioso ging en ook nog een mooie tenoraria! Ik vertrouwde hem, kocht 
de muziek, maar tot mijn schrik zag ik dat de tenoraria hondsmoeilijk was, 
namelijk die van cantate BWV 94 Was frag ich nach der Welt, met veel colo-
raturen en hier en daar nog een hoge b erin! ... Nee zeggen kon niet meer, 
dus ik ging, na korte, maar hevige zelfstudie, met Simon aan de slag. 
Enfin, het lukte allemaal redelijk en het werd een boeiende kennismaking 
met de cantatetraditie van de Westerkerk, een prachtig musicerend koor 
en orkest en een zeer gedreven rasmusicus, de toen al een levende 
legende Simon C. (voor ingewijden zonder Jansen!). Gelukkig werd ik 
vaker uitgenodigd, wat naast veel plezier ook een bijzonder goede leer-
school in de Bach-materie vormde voor de jonge solist, die ik toen was. 
Vooral omdat je vaak met ‘oude rotten in het vak’ kon zingen, waarvan 
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zou verdienen. Toen ze de inhoud van de enveloppe zag, vroeg ze aan 
 dirigent Simon Jansen of er een vergissing in het spel was. Hij ontkende 
dat en legde uit dat er gewoon niet meer geld was, waarop de alt 
reageerde: “Ik ga akkoord met deze gage op voorwaarde dat ik nog eens 
mag terugkomen.” 

Jarenlang werkte niemand minder dan Herman Schey mee als Christus 
in de Johannes-Passion. Hij stond dan naast de speeltafel van het koororgel 
terwijl, iets lager maar in zijn directe nabijheid, evangelist Marius van Altena 
naast de koorsopranen stond. De lijst van solisten is indrukwekkend lang. 
De kans bestaat dat namen zo gauw vergeten worden maar in dit hoofdstuk 
mag die van Ruth Pos niet ontbreken die lange tijd de tenorpartijen zong.

Een veel gehoorde opmerking van solisten was en is dat zij het als een 
feest beschouwen om mee te werken aan de cantatediensten in de Wester-
kerk. Wie beter dan zij zelf kunnen daar iets over zeggen. De redactie van 
dit boek vroeg hen om een korte bijdrage.

peter de Groot

Du letzter Stundenschlag; mijn eerste Wester-uur: in oktober 1987 gaf ik, 
net bij Aafje Heynis afgestudeerd, acte de présence op de solisten-presen-
tatiedag van de KCZB. Ik was in puik gezelschap: Miranda van Kralingen, 
Huub Claessens en Tom Sol. Jan Pasveer was jurylid. Een jaar later, op 
2 oktober 1988, mocht ik onder zijn leiding Bachs cantate BWV 161 Komm 
du süsser Todesstunde in de Westerkerk zingen. Het was een piekervaring.

Ten eerste al vanwege de cantate zelf, met dat ongelofelijke slotrecita-
tief waarin het beroemde klokjeseffect door twee blokfluiten te vinden is.

Ten tweede omdat ik als betrekkelijke provinciaal zomaar ineens in 
die eerbiedwaardige Wester stond. En bovendien zongen in het koor 
oude vrienden van me: Maria Bark en later ook Hélène Sanders. Met het 
Schlage doch du letzter Stundenschlag sloeg mijn eerste Westeruur. Na 
afloop was iedereen enthousiast, met name over dat recitatief. Ik mocht 
nog eens terug komen. Wat was ik trots en blij. Dat ‘nog eens’ is, zover ik 
heb kunnen nagaan een keer of zestien geweest. Terugkijkend heb ik heel 
veel te danken gehad aan Jan Pasveer die me vooral in mijn begintijd  
als solozanger geregeld mooie kansen gaf om me als jonge zanger te 
 ontwikkelen en te profileren, met als hoogtepunt een paar keer Bachs 
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aafje heynis

“Maar ik word geen lid meer hoor, van een koor”, verzekert Aafje Heynis. 
“Ik zing nog wel, maar niet in het openbaar.”

“De cantatediensten in de Westerkerk kan ik me wel herinneren. Toen 
ik nog niet zelf zong, kwam ik al in de Wester. Ik woonde in Amsterdam 
en ging er op de fiets naar toe. Later vroeg Simon C. mij om mee te doen 
aan de cantatediensten. Heerlijk – want dat is toch dé plek waar cantates 
ten gehore moeten worden gebracht, he? Daar horen ze thuis! Het gaat 
toch om het zingen van Gods lof. Je staat er om je opdracht te vervullen. 
Ik was vaak enorm onder de indruk van de muziek en liet me daar ook 
door meeslepen. Dat moet hoorbaar geweest zijn.

Simon C. Jansen, ja, daar heb ik vaak onder gezongen, een uitstekend 
dirigent. En Jan Pasveer, ook ja. Een milde dirigent is dat – iemand die heel 
goed luistert naar zijn solisten. Hij doet wat met de impulsen die hij 
binnen krijgt. Ja, echt een goede dirigent. Doe hem vooral de groeten!

Geld? Nee, dat was meestal niet veel. Koren hadden nooit geld. Maar 
de gage die je krijgt is ook eigenlijk het minst belangrijk. Maar dat zal 
tegenwoordig wel anders zijn. Niet? Nog hetzelfde als vijfentwintig jaar 
geleden? Dat doet me deugd!

Bach heeft een eigen plekje in mijn hart gekregen – ik heb zoveel 
cantates van hem gezongen – ik heb het nooit precies bijgehouden. Als 
plek en akoestiek, stemmen en instrumenten, en dirigent samengaan – 
als alles past – dan kan er zo’n bijzondere sfeer ontstaan: dan sluiten de 
rijen, je krijgt een prachtig geheel – weet U wat ik bedoel? Als je met 
mensen muziek maakt die precies hetzelfde gevoel hebben... U zingt toch 
zelf ook, dan voelt U dat toch ook? Je bent op die manier met God bezig.

Ik ben gestopt met zingen. Nu zing ik alleen als ik zin heb. Maar mijn 
stem is wat schor. De stem is een kwetsbaar orgaan. U kunt merken dat 
ik lang niet gesproken heb. Ik heb meer geluisterd.

Wachet auf, ruft uns die Stimme... wat is het allemaal al lang geleden.

max van eGmond

Het was in de jaren zestig dat Simon C. Jansen mij vroeg, mee te doen in 
de cantatediensten. Ik was toen aan het debuteren en vond de Bach-cantates 
heerlijk. Het was een leerschool voor de latere opnamen bij Telefunken. 
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ik mij er één in het bijzonder herinner, namelijk de beroemde bas Hermann 
Schey, die als tachtigjarige nog een vitale Jezuspartij zong in de Johannes-
Passion! Na de dood van Simon werd mijn medewerking nog enkele jaren 
gecontinueerd onder dirigent Jan Pasveer, waar ik eveneens de fijnste 
herinneringen aan bewaar. Hopelijk gaat Bach in de Westerkerk nog 
minstens vijftig jaar door!

ruud van der meer

Het Westerkerkkoor = Simon Jansen. Ja, het koor van de Wester en Simon 
zijn voor mij synoniem. Al vroeg in mijn zangcarrière nodigde Simon mij 
uit voor de cantatediensten. Het was niet alleen een muzikaal genoegen 
om met Simon te werken. Simon C. werd door ons solisten (en door de 
orkestleden) wat plagerig Simon Cis genoemd. Hij was een markante 
persoon, die op een volstrekt eigen manier met koorleden, orkestmusici 
en solisten omging. Ik heb er als ‘aankomend’ zangertje met reeds gearri-
veerde solisten mogen werken. Aafje Heynis was daar één van. Goede 
banden kreeg ik ook met menig orkestmusicus (zelf was ik hoboïst). Koen 
van Slogteren (ook hoboïst) moet ik in dit verband zeker noemen. De zich 
altijd bescheiden opstellende Corry, Simons echtgenote, was als trouwe 
continuospeler een constante muzikale steun in het geheel. Memorabel 
is voor mij ook de vraag van de dominee bij een jubileum-cantatedienst. 
Simon deed het verzoek om niet hém maar Corry tijdens de receptie de 
hand te schudden, want zoveel handen schudden zou wel eens een kwetsuur 
kunnen opleveren, hetgeen hij zich in verband met zijn orgelconcerten 
niet kon permitteren.

Ik wist in die beginjaren van mijn zangcarrière nog niet dat ik met 
Simon en Corry’s zoon Rudolf vijfentwintig jaar lang een duo zou vormen 
en dat onze banden niet alleen in de muziek maar ook in het privéleven 
zouden uitgroeien tot een echte vriendschap. Met niets dan aangename 
herinneringen wens ik het Westerkerkkoor alle goeds voor een geïnspi-
reerde toekomst. 

cecile roovers

Het bijzondere aan de uitvoeringen met het Westerkerkkoor, is dat het 
ondanks de overweldigende ruimte altijd intiem blijft.
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kers het springen van Johannes de Doper in zijn moeders buik – is Bach 
niet geweldig!”

heleen resoort

Op 14 juni 1981 zong ik voor het eerst met het Westerkerkkoor. Het was 
ook de eerste keer in m’n leven dat ik de Hohe Messe zong. Heerlijk vond 
ik het, maar ook wel eng en spannend. De solisten zaten op de voorste 
rij. Hein Meens was de tenor; hij zong een prachtig Benedictus. Toen hij 
klaar was stond ik op om het Agnus Dei te zingen. Het grote moment was 
aangebroken, m’n hart bonkte. Volgens mij kon de halve kerk dat horen. 
Hein stapte de twee treedjes van het podium af en duwde mij met een 
dwingende en zware hand op m’n schouder terug op m’n stoel. Nog 
harder bonkte m’n hart: boos, geschrokken, verontwaardigd ook. Het 
duurde een paar tellen maar toen weerklonk het door het koor gezongen 
Hosanna. Wat was ik blij dat Hein mij behoed had voor onhandig en oner-
varen optreden. Als ik wèl al gedurende het hele Hosanna op het podium 
had gestaan, was het waarschijnlijk verre van heerlijk geweest om daarna 
het Agnus Dei te zingen; nu was het dat wèl! En heerlijk is het gebleven in 
de Westerkerk, nu al weer meer dan twintig jaar. Zingen is mijn werk, 
maar zingen in de Westerkerk heeft niets met werken te maken. Dat is 
bezig zijn met de mooiste muziek die er bestaat, met prettige mensen in 
een fijne sfeer in een prachtige kerk. 

harry van berne

Eén van mijn eerste ervaringen in de Westerkerk was nog ten tijde van de 
restauratie. Ik mocht toen als beginnend solist aantreden tussen toenma-
lige ‘kanonnen’ als Max van Egmond, Marius van Altena, Harry van der 
Kamp en Mieke van der Sluis. Wij zongen de Musikalische Exequien van 
Heinrich Schütz. Vanaf dat moment heeft de Wester iets extra’s voor me 
betekend: in een moeilijke periode – privé – ging ik vaak extra vroeg naar 
de orkestrepetitie om me ter plekke te realiseren dat ik me in de Wester-
kerk bijzonder thuis voelde. Dat gevoel is nooit meer weggegaan. Elke 
keer als ik een cantatedienst mocht meezingen in het koor, kwam er een 
stukje familiegevoel bij, niet in de laatste plaats door Jan Pasveer, die me 
altijd zeer positief heeft gesteund en geïnspireerd om nog iets van mezelf 
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Op de preekstoel stond toen nog dominee Visser, de altsoliste was 
altijd Aafje Heynis. Het clavecimbel werd meestal bespeeld door Hans 
Philips, maar soms ook door Rudolf Jansen. Ook Corry Jansen (cello) 
speelde mee en zo was het bijna een familiebedrijf. De kerk was nog niet 
‘omgebouwd’ voor het huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus. Dus er 
waren meer houten banken rond de pilaren. De verlichting was nog 
intiem, niet met de ‘koude’ lampen van nu.

Op Goede Vrijdag was het voor mij soms rennen. Dan zong ik in 
Naarden de Matthäus-Passion (’s morgens en ’s middags) en spoedde ik mij 
meteen naar de Wester voor de generale en de uitvoering van de Johannes 
(in de avond). Ja, ik heb in de cantatediensten veel geleerd en geniet er, 
nu als lid van het koor, nog maandelijks onder leiding van Jan Pasveer.

jelle draijer

Het is mij altijd een groot plezier geweest om aan de cantatediensten 
mee te doen. In de allereerste plaats omdat het, meestal, om Bach ging, 
voor mij de grootste componist die er ooit op deze aarde heeft rondge-
lopen. Ik heb daarbij altijd het gevoel gehad dat dit zowel bij Jan Pasveer 
als bij het koor ook op de eerste plaats heeft gestaan. De samenwerking 
is mede daardoor altijd heel goed geweest, we konden elkaar in de muziek 
van Bach vinden en interpretatief uitstekend aanvoelen. Het besef dat we 
de mensen in de kerk, waaronder er vele zullen zijn geweest die niet de 
middelen hadden om regelmatig naar de concertzaal te gaan, een kwali-
tatief goede uitvoering konden bieden en dat die mensen daar echt 
naartoe waren gekomen voor de inhoud van de dienst en misschien 
vooral van de muziek, heeft me altijd gemotiveerd om het te blijven 
doen. Ik heb me er vaak beter op m’n plaats gevoeld dan bij menig pres-
tigieus concert, omdat ik wist dat de mensen in de kerk het werkelijk 
waardeerden. Dat de organisatie al die jaren uitstekend is geweest 
behoeft geen betoog, maar wil ik zeker wel gezegd hebben.

charles van tassel

Tientallen uitvoeringen over meer dan vijfentwintig jaren, hoe breng je 
dat in een paar woorden? Jan Pasveers enthousiaste opmerkingen tijdens 
repetities of vlak voor het concert, bijvoorbeeld: “Hier hoor je in de strij-
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dit gerenommeerde koor. Dat dit bovendien om een heuse tournee ging, 
maakte de vreugde nog groter. Drie concerten, met telkens twee cantates 
van Bach, de nummers BWV 34 en 74, werden uitgevoerd in de prachtige 
Dom van Limburg an der Lahn, in de kerk van Goch en de kerk van Oppen-
heim. Is er een mooiere manier om als solist binnen te komen bij zo’n koor.

Wat een gezelligheid onderweg, en telkens als ik weer in de Wester-
kerk kom voor een cantatedienst, en dat gebeurt toch gemiddeld elk jaar 
wel een keer, denk ik weer met plezier terug aan die eerste kennismaking, 
met zingen in de bus, en zingen in de kerk, en zingen overal elders.

robbert overpelt

Ik prijs me gelukkig dat ik regelmatig te gast mag zijn bij het Westerkerk-
koor. De gastvrijheid, de prettige sfeer en vooral de constructieve en 
plezierige contacten met de dirigent, gecombineerd met de kerkdienst, 
bezorgen mij een warm gevoel. Uiteraard ben ik gek op Bach, reeds als 
jongenssopraan zong ik aria’s in cantates. Ik ken ze nu dan ook allemaal. 
Ik hoop samen met het Westerkerkkoor nog menige cantate te kunnen 
uitvoeren. Het is goed om te zien dat er zoveel mensen betrokken zijn bij 
het tot stand komen van deze cantatediensten. Laten we vooral blijven 
streven om deze traditie te behouden, al was het alleen maar vanwege 
de combinatie tussen muziek en geloof. 

nine van strien

Het Westerkerkkoor roept bij mij altijd gevoelens op van een warme 
verbondenheid. Herinneringen komen bovendrijven uit de tijd dat ik lid 
van het koor was, maar ook uit latere jaren, toen ik werd uitgenodigd om 
als soliste op te treden. Bij één van die gelegenheden was het koor op 
tournee naar Spa en Eupen in België. Het was één groot feest: het opnieuw 
opgenomen zijn in het koor met nog heel veel oude bekenden erin en ook 
leuke nieuwe mensen en het vertrouwde musiceren met Jan Pasveer. En 
ook de muziek, geen cantate toen, maar Purcell, Mendelssohn en nog 
veel meer. Het duurde maar een paar dagen, maar het leeft nog steeds 
in mijn hart. Zo’n toekomst wens ik het Westerkerkkoor: dat elk concert 
meegedragen wordt in de harten van vele mensen en dat het koor zo nog 
zeker honderd jaar vooruit kan!
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te geven. De vertrouwde omgeving, de hartelijkheid van de koorleden en 
de drang om samen te genieten van de onnavolgbaar schitterende muziek 
van Johann Sebastian Bach, heeft steeds geleid tot een gevoel van geluk, 
dat ik van deze traditie deel uit mag maken. Tot en met het concert van 
25 mei 2003. Koorleden en dirigent Jan Pasveer: heel hartelijk dank voor 
de mooie concerten! Hopelijk volgen er nog velen.

hoWard crook

Ongeveer drieëntwintig jaar geleden heb ik voor het eerst met het 
Westerkerkkoor gezongen. Simon Jansen had over mij gehoord van zijn 
zoon Rudolf, die mij begeleidde in het Vocalistenconcours van ’s-Hertogen-
bosch en van Max van Egmond, die in de jury zat. 

Het was voor mij een feest om onder Simon Jansen in de Westerkerk 
te musiceren. Toen Jan Pasveer was aangetreden werd dat feestelijk musi-
ceren voortgezet. Steeds als ik meedoe aan een cantatedienst voel ik het 
als een soort ‘thuiskomen’ en ik verheug mij al op de volgende keer. 

heleen koele

Mijn herinneringen aan de uitvoeringen met het Westerkerkkoor, hebben 
vooral te maken met de jaarlijkse Johannes-Passion, waar ook Heleen 
Resoort en Jelle Draijer vaak aan meewerken. En natuurlijk met Jan Pasveer. 
Meestal is het voor mij de laatste passie van het seizoen en soms heb ik 
er dan al zo’n twaalf achter de rug. Toch verheug ik mij altijd oprecht op 
‘onze’ Johannes! De repetitie in de middag, het eten met Jan, Heleen en 
Jelle, de diepe gesprekken aan tafel en als bekroning de uitvoering. Al tijdens 
het opkomen voel je de gespannen verwachting in de kerk waar mensen 
van allerlei pluimage zitten. En dan de eerste orkestklanken en de inzet 
van het koor... je wordt ook als solist door het verhaal meegesleept, of je 
wilt of niet. Bij Es ist volbracht denk je aan alle vrienden en familieleden 
die er niet meer zijn, je ziet dat de mensen in de kerk dat ook doen. Ik kijk 
naar Jan en denk dan: “Wat hebben we toch een fantastisch beroep!”

tom sol

Het jaar 2002 was ook voor mij een jubileum bij het Westerkerkkoor. Het 
was toen tien jaar geleden dat ik voor het eerst als solist werd gevraagd bij 
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Een kleine terugblik
door nico ter linden,  

predikant van de Westerkerk  

van 1977 tot en met 1995

Schrijvend aan het laatste deel van Het verhaal gaat... vind ik voor 
mijn hervertelling van de ouverture van het Lucasevangelie een 
overdenking die ik ooit in de Wester hield over het verhaal van de 

twaalfjarige Jezus in de tempel. Zulke kindheidslegenden vind je ook 
elders: verhalen waarin het wezenlijke van het door de held geleefde 
leven reeds in de notendop wordt verteld. Die verhalen spelen zich 
dikwijls omstreeks het twaalfde levensjaar af, op de grens naar de volwas-
senheid. Zo vertellen ze in India over Boeddha als jongen, in Egypte over 
de jongen Osiris. In Perzië doet het verhaal over de kleine Cyrus de ronde, 
in Griekenland over de kleine Alexander, knapen die later als Cyrus de 
Grote en Alexander de Grote hun stempel op de wereldgeschiedenis 
zouden drukken.

Aan Lucas danken we de legende over Jezus’ kindertijd, een klein 
verhaal waarmee hij zijn ouverture besluit en dat aan het grote verhaal 
voorafgaat. Wat er in dit evangelie staat te gebeuren laat Lucas hier al 
even horen. Je mag dan ook nooit zeggen dat hij het verhaal zomaar 
verzint, hij diept het op uit Jezus’ latere woorden en werken. “Wisten jullie 
niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader”, het zijn de eerste 

1 Dominee Nico ter Linden

2 en 3 Een cantatedienst in de 

zeventiger jaren, nog met 

oude inriching.

1 32
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Wat de cantatediensten voor mij ook zo bijzonder maakte is dat ze als 
regel in de avonduren worden gehouden, wanneer de dag sterft, de 
horizon begrensd wordt en de blik zich meer naar binnen richt. Het heeft 
iets intiems, iets verstilds, en het biedt de mogelijkheid om de prachtigste 
 liederen te zingen, niet alleen over de avond van de dag maar ook over 
de avond van het leven en over de avond van de wereld. Zo is het 
 eeuwenlang gegaan, wanneer stervelingen voor Gods aangezicht de dag 
uit handen gaven: dat zij erover mijmerden dat zij eens hun leven uit 
 handen zouden moeten geven. Bach, levend in een tijd dat de dood om 
de hoek woonde, heeft als geen ander een levenlang deze meditatio 
 mortis gepraktiseerd en ik vond het verrijkend me ook daarin door hem 
te laten stichten.
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worden die Lucas Jezus in de mond legt. Is deze Jezus niet een leven lang 
in de dingen van zijn Vader geweest?

Wat lees ik nu in die overdenking van lang geleden? Dat Bach in zijn 
cantate Liebster Jesu mein Verlangen die woorden door een bas laat zingen 
en niet, zoals je zou verwachten, door een jongenssopraan, die hij toch 
bij de hand had. Dat is goede theologie, maar ik vrees dat deze subtiele 
schriftuitleg van Bach door mij niet was opgemerkt wanneer Jan Pasveer 
mij daar niet even op gewezen had. 

“Wat was voor jou de meerwaarde wanneer er een cantatedienst 
was?”, vroeg de redactie mij. Een eerste antwoord moet zijn dat je dan 
steeds van die ontdekkingen deed als zojuist beschreven. Anders dan 
mijn voorganger Visser was ik geen kenner van Bach. Nu hoeft dat natuur-
lijk ook niet, een liturg moet zich concentreren op het schriftgedeelte dat 
aan de orde is, maar het is ook verrijkend om te zien hoe Bach in zijn 
dagen die woorden las. Van Simon C. Jansen en van Jan P. Pasveer heb ik 
daarover veel geleerd.

Een ander voorrecht vond ik het voor een ander ‘publiek’ dan je op de 
zondagmorgen zag die oude Schriften op te slaan. Velen zijn ervan 
vervreemd geraakt – zo’n verhaal als van bijvoorbeeld de twaalfjarige 
Jezus in de tempel is, wanneer je het historiserend leest, tamelijk bizar – 
de  cantatediensten boden de mogelijkheid ook hen aan nieuwe 
ontdekkingen te helpen. Het woord ‘publiek’ is overigens van Simon C. 
Nooit vergeet ik de minzame glimlach waarmee hij op zondagmorgen 
van de orgelgaanderij weer naar beneden kwam en vergenoegd in zijn 
handen wrijvend zei: “Er was weer veel publiek vanmorgen.”

De schriftuitleg in de cantatediensten was extra spannend, ik was mij 
er altijd van bewust dat bij een deel van ‘het publiek’ de weerstand groot 
was: ze hadden hun bekomst van de kerk en van ’s Heren grondpersoneel, 
ze kwamen voor Bach en ieder gespróken woord kon ze gestolen worden. 
Daar kwam bij dat wij de cantatediensten niet als diensten in de publi citeit 
brachten om de eenvoudige reden dat anders onze subsidie gevaar liep. 
Niet geheel ten onrechte voelden sommigen zich bedrogen dat ze toch 
in een kerkdienst beland waren, ze zagen er een truc in om zieltjes te 
 winnen. Het luistert altijd nauw, wat je van de kansel zegt, maar bij de 
 cantatediensten gold dat naar mijn gevoel a fortiori.
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Een nieuw koorlid
door jackie ter heide,  

alt in het koor sinds 2001

Toen ik in de vroege zomer van het jaar 2002 driekwart jaar lid was 
van het Westerkerkkoor werd mij gevraagd een indruk te geven – 
als nieuwkomer. Ik stond even verbaasd. Niet dat ik mij al een oude 

rot in het vak voelde, maar ‘als nieuwkomer’, na driekwart jaar? Het is 
 duidelijk dat een nieuwkomer op het Westerkerkkoor tot de interessante 
verschijnselen wordt gerekend. Blijkbaar is het verloop onder de leden 
klein. In het Westerkerkkoor kent iedereen – na een gemiddelde lidmaat-
schapsduur van, zeg, twintig jaar? – dan ook iedereen, en iedereens 
aanhang en iedereens kinderen. Sterilisaties worden even publiekelijk 
besproken als gebroken benen en na het zomerreces zoenen alle koor-
leden elkaar alsof ze het oude jaar uitluiden met hun beste vrienden. 
Slechts weinigen voelen de aandrang zich uit deze vertrouwdheid los te 
maken en lid-af te worden.

Als nieuw lid te worden aangenomen is daardoor niet zo makkelijk. 
Slechts door de secretaris maandenlang telefonisch te stalken wist ik een 
auditie veilig te stellen. Op de bewuste donderdagavond meldde ik mij bij 
de Westerkerk alwaar ik geïmponeerd werd door een boomlange man en 
een mij niet onbekende bas die deel uitmaakten van de toelatings-
commissie. In een poging de commissie gunstig te stemmen vertrouwde 

1 Toen het pleisterwerk in de 

Wester in 1981 naar beneden 

kwam, vluchtte het koor een 

jaar lang naar de Nieuwe Kerk 

op de Dam. 

2 Begin jaren tachtig dreigde 

het Noordhollands Philharmo-

nisch Orkest opgeheven te 

worden. Het Westerkerkkoor 

protesteert in Haarlem tijdens 

een concert.

3 In de periode dat Jan Bakker 

voorzitter was, werd de 

seizoensopening vaak in de 

hotelschool gehouden. Deze 

foto stamt uit 1988.

4 Pauze in het repetitielokaal 

op de Prinsengracht, begin 

jaren tachtig.

5 Televisiefragment van  

de uitvoering bij de zestigste 

verjaardag van koningin 

Beatrix in 1998.

6 Susanna Veerman zingt het 

koor in: ‘En nu uitademen op 
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De Westerkerk  
en de muziek

door harmina muGGen,  

alt in het koor sinds 1990

Tot oefeninge van de Christelycke religie is deze Westerkerck ghesticht anno 
MDCXX den IX September den eersten steen gheleydt ende anno MDCXXXI 
op Pinxterdach de eerste predicatie gedaen.

De Amsterdamse Westerkerk danken we indirect aan de Opstand 
(de Tachtigjarige Oorlog) die in 1568 uitbrak tégen de katholieke 
Spaanse overheersing en vóór de vrijheid van godsdienst onder 

aanvoering van Willem van Oranje. Hoewel al in 1572 de Staten van 
Holland de zijde van Willem van Oranje kozen, duurde het nog tot 1578 
voordat ook het katholieke Amsterdamse stadsbestuur Willem van Oranje 
als stadhouder erkende. Toch mochten aanvankelijk ook hierna de protes-
tanten niet openlijk en slechts buiten de stadspoorten hun godsdienst 
uitoefenen. 

Het katholieke stadsbestuur werd tijdens een opstand op 26 mei 1578 
gevangen genomen en een overwegend protestants stadsbestuur nam 
het bewind over. Pas na deze als Alteratie bekend staande gebeurtenis 
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ik de bekende bas toe dat ik hem onlangs in een concert had horen 
 zingen, maar hij bleek hiervan niet onder de indruk. De dirigent liet nog 
even op zich wachten en bij grote uitzondering kreeg ik daarom 
 toestemming om ter bedwinging van mijn zenuwen binnen te treden in 
het Heilige der Heiligen: de Westerkerk. Daar was het me natuurlijk om 
te doen: Bach te kunnen zingen in een gebouw dat door zijn oudheid, 
 statigheid en bijzondere lichtval ieders hart in verrukking brengt. Terwijl 
de koorleden al aan de deurknop van de repetitieruimte rammelden 
 perste ik mijn aria eruit en werd ik aangenomen.

Als nieuw lid beschouwde ik met interesse de mores van het koor. 
Naast het hier boven beschreven omroepen van familieberichten en het 
gezoen en geknuffel begint het nieuwe jaar traditioneel met de oproep 
voortaan op tijd te beginnen. In mijn eerste koorjaar kondigde de voor-
zitter krachtig aan dat laatkomers voortaan op de gang zouden moeten 
wachten tot na het inzingen. Als notoire telaatkomer, bekend met de 
principes van de gedragstherapie, leek mij dit een efficiënte maatregel 
en een aantal keren kwam ik dan ook op tijd, totdat ik mij realiseerde dat 
het aangekondigde strafje niet ten uitvoer werd gebracht, waarna ik 
verviel in mijn oude gewoonte.

Westerkerkkoorleden laten zich niet drillen – dat bewees ook de 
poging koorleden twee aan twee naar het podium te laten lopen. Onder 
aanvoering van dirigent en voorzitter werd het koor gerangschikt, tegen-
sputteraars van het tegendeel overtuigd, er werd geoefend – maar 
sluipenderwijs werd het gezag ondermijnd en schrijden de koorleden 
weer als Einzelgänger door het gangpad.

Zo eigenwijs als de koorleden zijn, zo verenigd zijn ze in hun liefde 
voor muziek. De alten tussen wie ik mijn plekje gevonden heb, zijn vrolijke 
dames die wat harder zingen zodat ik de melodielijn weer kan oppikken 
en die mij vriendelijk doch beslist wijzen op de noodzaak tot studeren. Zo 
brengt de oude garde de nieuwkomer in het gareel en zo wordt de nieuw-
komer langzaam deel van deze vergaring van enthousiaste, eigenzinnige, 
soms wat excentrieke Bach-liefhebbers, die in de muziek een stukje 
vervoering vinden en in het samenzijn een jarenlange band.
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werden de zeven reeds bestaande Amsterdamse katholieke kerken inge-
richt voor de protestantse godsdienstoefeningen. Eén van de gevolgen 
hiervan was dat het professionele gebruik van muziek, dat in de katho-
lieke kerken een belangrijk onderdeel van de eredienst was, beperkt 
werd. Dit was vooral te danken (of te wijten) aan de invloed van Johannes 
Calvijn. Terwijl de leer van de oudste grondlegger van het protestantisme, 
Maarten Luther, zich vooral verbreidde in Duitsland en Scandinavië, 
werden in Nederland de opvattingen van de strengere, in 1509 in Frank-
rijk geboren hervormer Johannes Calvijn populair. Door Calvijn in Genève 
opgeleide Franse calvinisten (Hugenoten) verspreidden het calvinisme in 
Nederland dat hier een vruchtbare bodem vond. De democratische orga-
nisatie van het calvinisme en het principe van de veranderbaarheid van 
de bestaande sociale orde bleken aantrekkelijk voor veel kooplieden en 
politici in het handeldrijvende en tolerante Nederland. Hoewel Calvijn veel 
van muziek hield, wantrouwde hij het gebruik van muziek in de kerkdien-
sten omdat het de aandacht van het Woord af zou leiden. Alle 
muziekinstrumenten werden dus uit de kerk gebannen. Wel mocht de 
gemeente onbegeleid psalmen zingen omdat dit een effectieve manier 
was om het Woord te verspreiden.

Toen door de sterke groei van de bevolking na 1578 zeven kerken 
onvoldoende waren geworden, en na de Zuiderkerk (1611), de Noorder-
kerk (1623) in 1631 de Westerkerk als derde – oorspronkelijk 
protestantse – kerk werd gebouwd, kreeg deze dan ook geen orgel. In de 
beslissing werd men gesteund door het vanwege de Dordtse Synode in 
1574 uitgevaardigde verbod op orgelspel tijdens kerkdiensten. De Wester-
kerk, evenals de Zuiderkerk en de Noorderkerk ontworpen door Hendrick 
de Keyser, is als typisch voorbeeld van Nederlandse renaissancekunst een 
kerk van licht. Het door de 36 grote ramen vallende licht is de enige 
versiering. Niets, dus ook geen muziek mocht de aandacht van het Woord 
afleiden. Later in de zeventiende eeuw ontbrandde evenwel een felle 
strijd tussen  zogenaamde orgelisten en contra-orgelisten om de gemeen-
tezang te begeleiden. Volgens Constantijn Huygens, een warm 
voorstander van orgelbegeleiding, zongen de gelovigen de psalmen op 
een wijze die veel weg had van huilen en schreeuwen: “De toonen luyden 
dwars onder een, als gevogelte van verscheidene becken”, schreef hij. 

1 Pagina 13 van Hervormd 
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vaste begeleider. Die laatste bespeelt tijdens de cantatediensten het 
 koororgel dat in 1963 geplaatst werd ter gelegenheid van het zilveren 
ambtsjubileum van dominee Visser. Het grote orgel is inmiddels meer-
dere malen gerestaureerd. De laatste grote restauratie in 1992 maakte 
het mogelijk ook moderne muziek uit te voeren. De vaste organist is Jos 
van der Kooy die ten dienste van reguliere kerkdiensten de cantorij 
oprichtte. Regelmatig vinden naast de cantatediensten, goed bezochte 
(orgel)concerten plaats. 
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Uiteindelijk wonnen de orgelisten en gaven de kerkmeestren in 1683 
opdracht aan Roelof Barend Duyschot tot het bouwen van een instrument 
met twee klavieren, een vrij pedaal en 27 registers.

Anders dan in het calvinistische Nederland was in het lutherse Duitsland 
van Johann Sebastian Bach muziek in de kerk altijd sterk met de liturgie 
verbonden geweest. De muziek werd zelfs beschouwd als een verrijking 
ervan. Luther was van mening dat de muziek het gevoel aansprak naast 
het woord, dat zich vooral richtte op het intellect. Het samengaan van 
beiden gaf de mogelijkheid tot een hartverheffende geloofsbelevenis. 
Ook polyfone zang, die volgens Calvijn de verstaanbaarheid van de tekst 
belemmerde, vond bij Luther een toegewijd oor. In deze traditie kon, na 
onder anderen Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach zijn kerkelijke 
cantates schrijven. 

Dominee Visser had vlak na de Tweede Wereldoorlog in Berlijn een cantate-
dienst bijgewoond. Die maakte grote indruk op hem en sindsdien zocht 
hij in Nederland naar een kerk waarin hij cantatediensten vorm kon geven. 
Toen hij in 1949 als eerste vaste predikant van de Westerkerk werd 
beroepen, zorgde hij ervoor dat, ondanks veel tegenwerking, in 1952 de 
eerste cantatedienst werd gehouden. Het daarvoor opgerichte Westerkerk-
koor zong daarin de cantate, begeleid door een orkest van professionele 
instrumentalisten onder leiding van de eveneens pas benoemde kerk-
organist Simon C. Jansen. 

Sindsdien zijn zonder onderbreking gedurende vijftig jaar, ook tijdens 
de restauratie van 1985 tot 1991, jaarlijks zo’n negen cantatediensten 
gehouden, waaronder steeds die op Goede Vrijdag met de Johannes-
Passion. In tegenstelling tot de opvatting in de zeventiende eeuw bleek 
nu de muziek voor de kerk een middel tot voortbestaan. Toen vanaf de 
jaren zestig de gelovigen massaal de kerk de rug toekeerden, bleven ze 
in grote getale de cantatediensten bezoeken en passant namen zij wellicht 
iets van de preek mee! 

Dominee Hennie Visser werd in 1977 opgevolgd door dominee Nico 
ter Linden. Na het overlijden van Simon C. Jansen in 1980 is Jan Pasveer 
de dirigent van het Westerkerkkoor, met – sinds 1981 – Piet Hulsbos als 
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‘Bach doet zelf  
de meditatie’

Als gebruikelijk bespreekt dominee Oosterwijk in de TREF. van 
december 2003 de komende kerkdiensten. Ze vermeldt wie daarin 
als predikant voorgaat, wie het orgel bespeelt en wie er verder 

meewerkt. Voor de Tweede Kerstdag kondigt ze het Westerkerkkoor aan 
met het Weihnachts-Oratorium van Bach. “Ik hoop liturg te zijn, maar Bach 
doet zelf de meditatie.” De voorganger maakt plaats voor de zanger. Zo 
zijn de cantatediensten in de Westerkerk bedoeld: overweging van het 
evangelie op muziek! 

En ieder kan komen luisteren, en ieder mag komen horen met eigen 
oren. Voor de een is Bachs muziek een kleurig boeket bloemen, vrij staande 
in een fraaie vaas. Voor de ander bloeit zij op een vaste stam, met wortels 
en met belofte ook van vrucht.

Gemakkelijk zijn Bachs cantates niet. Barokke rijkdom. Muziek vol thema-
tiek en symboliek. Teksten vol vroomheid en gevoel, vol beeld en vergelijking, 
vol innigheid of uitroep. Het zijn producten van Bachs tijd: woelige jaren 
waarin voor het overdragen van overtuiging zo graag een uitbundig 

Dominee Oosterwijk, 

 predikant van de  

Westerkerk gemeente.
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 verjaardagsvreugde daar wel vandaan gekomen: de schare, de mensen-
massa, die ‘Hosanna!’ roept, zoals wij met een verjaardag ‘Lang zal die 
leven!’ zingen. Met de armen in de lucht – ‘hoera, hoera!’ – om duidelijk 
te maken hoe blij we zijn. 

Zo wordt Jezus binnen gehaald in Jeruzalem. Niet omdat Hij jarig is, maar 
omdat de mensen in Hem hun Heiland zien: de Verlosser van Israël, die 
volgens oude profeten inderdaad zou rijden op een ezel. Als teken van 
nederigheid, van afzien van wereldlijke macht (een wereldlijke koning 
reed in die tijd op een paard), als proclamatie van zijn bijzondere koning-
schap.

Geestig van Bach, die van oorsprong verjaardagsmuziek, maar tege-
lijk ook geestelijk, spiritueel. Want Bach wist en legde als geen ander die 
verbindingslijnen, dat Jezus bij zijn intocht in Jeruzalem nog lang niet jarig 
is. Hij wist waarom deze lezing uit het evangelie volgens Mattheus op het 
rooster stond op de eerste zondag van Advent. Dat de intocht van Jezus 
in Jeruzalem aan de vooravond van zijn lijden en sterven ons de ware 
betekenis van zijn geboorte onder ogen wil brengen. Dat het met Kerst 
niet om een ‘jarige Jezus’ gaat, wiens geboorte wij kunnen vieren om 
daarna weer over te gaan tot onze orde van de dag, tot het volgend jaar. 
Dat de volgende jaren van Jezus zelf daarvoor te ingrijpend zijn, met 
name die laatste pakweg drie jaar van zijn leven. 

Bach moet er zelf diep van doordrongen zijn geweest, dat het kruis 
van Jezus zijn schaduw al over de kribbe legt. Zoals wij zingen in een 
kinderlied over het ‘kindeke’: ‘Het lag in de kribbe en droeg al zijn kruis’.

Zo is de adventstijd van oudsher een tijd van bezinning -van vasten ook, 
al doen wij daar niet meer aan en weten vaak niet eens meer dat ook dat 
tot ons christelijk erfgoed behoort en de Islam daar met de Ramadan op 
voortborduurt.

Het is een komst – Advent – waarop je je moet voorbereiden. Niet 
door alvast voor en in elk geval vlak na Sinterklaas de kerstboom in huis 
te halen en zo de hele maand december een beetje feest te vieren. Maar 
door je af te vragen, wat de komst van dat Kind van Kerst te betekenen 
heeft in je eigen leven, in onze samenleving ook. Of jij, of wij daar  eigenlijk 
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beroep wordt gedaan op de zintuigen. Om in onze eigen tijd door te 
kunnen dringen tot de kern der zaak moet bij de Bach-cantates dan ook 
menige noot worden gekraakt. Die taak neemt de liturg op zich, in de 
Westerkerk meestal de eigen predikant: dominee Oosterwijk. Zij belicht 
de achtergronden van de muziek en zij verbindt de teksten uit het 
verleden met het heden. Natuurlijk voegt zij ook haar eigen overweging 
in. Zo wordt Bachs werk toegankelijk. 

Dominee Oosterwijk doet dat met een kennelijk plezier. Bijvoorbeeld 
op zondag 30 november 2003, de eerste zondag van de Advent. Wester-
kerkkoor, Bachorkest en solisten voeren de cantate uit Schwingt freudig 
euch empor! Ook vandaag doet Bach zelf voor een deel de meditatie. 
Dominee Oosterwijk geeft hem het woord met de volgende inleiding.

Gemeente,

Wie zou nog durven beweren, dat het in de kerk niet swingt? Lang voordat 
het Engelse woord ‘swinging’ een begrip werd, waagde de grote Bach 
zich eraan in deze cantate. Met recht ‘waagde’, want grote delen waren 
al eerder uitgevoerd, met andere teksten, bij wereldse gelegenheden: 
verjaardagen van vooraanstaande personen. Maar in 1731 heeft Bach 
blijkbaar de ingeving gekregen, dat deze feestelijke muziek heel goed kon 
dienen als onderdeel van een adventscantate.

Met weliswaar grondige wijzigingen in de partituur en uiteraard met 
andere teksten, maar toch duidelijk van oorsprong muziek om een jarige 
toe te zingen.

Op de eerste zondag van Advent – ‘advent’ betekent ‘komst’ – is dat 
natuurlijk met het oog op de ‘jarige’ Jezus, straks met Kerst. Geestig, dat 
Bach deze link inderdaad lijkt te leggen en het Kerstfeest in elk geval ook 
associëert met een verjaardag. Zij het dan alleen voor de goede 
verstaander, die van de oorsprong van een groot deel van deze cantate 
weet heeft.

Voor de nieuwe tekst kon rijkelijk worden geput uit de Schriftlezing, 
die op de zondag van de eerste Advent in de lutherse traditie aan de 
orde was: de intocht in Jeruzalem. Misschien is Bachs associatie met die 
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grote ontroering, van heel diep geraakt worden, van intens besef en 
intense blijdschap: jij bent er voor mij! Wederzijds.

Het staat misschien ver van ons af, maar zo komt de cantate bij ons 
binnen, met dat oerbeeld van liefde tussen man en vrouw, mens en mens: 
jij en ik...

Zo begint Bach deze cantate als een verjaardagsfestijn, maar trekt 
haar recht en terecht in het perspectief van de ‘jarige’ zelf. Als Degene, 
voor wie wij ook met veel gedemptere stem mogen en kunnen zingen. 
Als de Bruidegom, die zich in goede maar ook in kwade dagen aan ons 
heeft verbonden. In gezondheid en ziekte, lief en leed, zoals het in het 
huwelijksformulier wordt gelezen. Zo, dat waar wij niet meer zingen 
kunnen -onverhoopt- de Heilige Geest zich mengt in het koor. Bach, die 
weet hoe sterfelijk wij mensen zijn en hoe ons het zingen kan vergaan in 
de loop van ons leven. Hoe de verwachting het loodje kan leggen en hoop 
een kwetsbaar punt is in een mensenleven. Hoe wanhoop zich meester 
kan maken van ons en van ons ‘zieke lijf’. 

Om dan toch te kunnen blijven zingen, hoe zwak het ook mag klinken: 
dat is het geheim van het geloof. Zo heeft Bach het ervaren en zo mogen 
wij het ervaren, als wij luisteren naar zijn muziek.

Amen.
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op zitten te wachten of niet? Of dat het Kerstfeest wel favoriet mag zijn, 
maar het Kerstkind ons gestolen kan worden met dat het ouder wordt? 

Voor Bach is het duidelijk: de ‘Heer der heerlijkheid’, de ‘Koning der ere’, 
die met Palmpasen zijn intocht doet in Jeruzalem, komt als het kind van 
Maria in de nacht van deze wereld. Hij komt om onze nacht te delen en 
daarin het Licht te zijn. En het is de grote vraag, hoe wij Hem zullen 
ontvangen.

Voor Bach is het geen vraag. Hij pakt de Bijbelse symboliek op van de 
bruid, die op haar bruidegom wacht. Wij kennen dat niet zo, wij weten 
niet anders dan dat de bruidegom wacht op de bruid: “Daar komt de 
bruid!” Maar in de cultuur van de Bijbeltijd was het de bruid, die met haar 
bruidsmeisjes wachtte tot haar bruidegom zich – na een feestelijke avond- 
met zijn ‘best men’ eindelijk zou aandienen voor de sluiting van het 
 huwelijk. Denk maar aan de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes, die 
samen met hun vriendin de bruid de hele nacht op de bruidegom moeten 
wachten. Zolang zelfs, dat bij de helft van de bruidsmeisjes de olie in hun 
lamp was opgeraakt, zodat zij geen feestelijk lichtje hadden toen de 
bruide gom eindelijk kwam.

Christus als bruidegom, die op zich wachten laat: dat is het beeld dat deze 
cantate probleemloos oproept. Met alle innigheid, die bij de verwachting 
van de bruid hoort. Een verwachting, die niet zomaar valt te rijmen met 
onze cultuur, waarin een beetje bruid zou zeggen: “Ja, maak het nou!  
Ik ga hier een beetje voor nop staan te wachten: wie denk jij wel die je 
bent?”

Ik zie hier in deze kerk, in een trouwdienst, van tijd tot tijd wel iets 
terug van die oude spanning, die hoopvolle verwachting. Als de bruide gom 
– ja, zo zit dat gelukkig bij ons, in onze cultuur, waar de vrouw zoveel 
meer waard is – voor de kansel staat te wachten op het binnentreden van 
zijn bruid.

Als een bruid aan de arm van haar vader binnenkomt, terwijl iedereen 
daar – met de bruidegom – reikhalzend naar uitziet. Wát een moment! 
Hét moment, waarop je in dit geval als bruidegom je allerliefste ziet 
komen om zich voorgoed aan jouw zijde te scharen. Een moment van 
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Koor

Schwingt freudig euch empor 
zu den erhabnen Sternen, 
Ihr Zungen, die ihr itzt in Zion fröhlich seid!
Doch haltet ein! 
Der Schall darf sich nicht weit entfernen,
Es naht sich selbst zu euch der Herr der Herrlichkeit.

Koraal (duet sopraan en alt)

Nun komm, der Heiden Heiland, 
der Jungfrauen Kind erkannt,
Des sich wundert alle Welt, 
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Aria (tenor)

Die Liebe zieht mit sanften Schritten 
sein Treugeliebtes allgemach.
Gleichwie es eine Braut entzücket, 
wenn sie den Bräutigam erblicket,
So folgt ein Herz auch Jesu nach.

Koraal (koor)

 Zwingt die Saiten in Cythara 
 und laßt die süße Musica 
 ganz freudenreich erschallen,
 Daß ich möge mit Jesulein, 
 dem wunderschönen Bräutigam mein, 
 In steter Liebe wallen!
 Singet, 
 springet, 
 jubilieret, 
 dankt dem Herrn!
 Groß ist der König der Ehren.

Aria (bas)

Willkommen, werter Schatz! 
Die Lieb und Glaube machet Platz
Vor dich in meinem Herzen rein, 
zieh bei mir ein!

Koraal (tenor)

Der du bist dem Vater gleich, 
führ hinaus den Sieg im Fleisch,
Daß dein ewig Gotts Gewalt 
in uns das krank Fleisch erhalt.

Aria (sopraan)

Auch mit gedämpften, 
schwachen Stimmen wird Gottes Majestät verehrt.
Denn schallet nur der Geist darbei, 
so ist ihm solches ein Geschrei,
Das er im Himmel selber höret.

Koraal (koor)

Lob sei Gott, dem Vater, g’ton, 
Lob sei Gott, sein’m eingen Sohn,
Lob sei Gott, dem Heilgen Geist, 
immer und in Ewigkeit!

Springt blij omhoog 

naar de sterren hoog verheven,

Tongen, nu jullie in’t hemels Jeruzalem vrolijk zijn!

Maar blijft toch hier! 

De klank mag niet te ver verwijd raken,

De Heer der heerlijkheid komt zelf naar jullie toe.

Kom tot ons, de wereld wacht. 

Heiland, kom in deze nacht,

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria’s kind.

De liefde trekt allengs met zachte tred 

de allerliefste naar zich toe.

Zoals een bruid verrukt is 

als zij de bruidegom ziet staan,

Zo volgt een hart ook Jezus na. 

Laat al het vrolijke geluid van stemmen, 

van viool en fluit, te zijner ere klinken.

Hij staat voor altijd aan mijn zij. 

Mijn schone liefste is van mij, 

in Hem wil ik verzinken! 

Laat ons samen spelen, zingen, 

dansen, springen voor de Here,

Die is de koning der ere. 

j.s. bach – cantate bWv 36 “schWinGt freudiG euch empor”

Wees welkom, lieve schat! 

Liefde en geloof maken plaats

In mijn zuiver hart voor U vrij, 

neem Uw intrek toch bij mij!

U, die gelijk de Vader bent, 

win toch de strijd tegen het vlees, 

dat Uw eeuwige goddelijke kracht 

intrekt in ons zieke lijf.

Zelfs met gedempte, 

zwakke stemmen wordt Gods majesteit vereerd.

Als de Heilige Geest mee zingt, 

dan ontstaat er zo’n geluid

Dat het tot in de hemel klinkt. 

Lof zij God in ‘t hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk,

Nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid!
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Da capo in euro
Gerard ter heijne,  

tenor in het koor sinds 1999  

en penninGmeester sins 2001

In 1952 beginnen dominee Hennie Visser en cantor-organist Simon C. 
Jansen maandelijkse cantatediensten: Bach in de Westerkerk. Simon 
richt daartoe het Westerkerkkoor op. Vijftig jaar later vertelt Hennie 

Visser in een vraaggesprek met Gerard Witte, die dan (sinds 1999) voor-
zitter ven het koor is, over hun grootste zorg van toen: hoe komen we aan 
de middelen? Hoe vergoeden we de onvermijdelijke kosten voor profes-
sionele instrumentalisten en vocale solisten? Onder de laatsten niet de 
minsten: jaren lang prijken de namen van Aafje Heynis, Paul Hameleers 
en Henk Kroes op de liturgieboekjes. Alle beroepsmusici nemen genoegen 
met een bescheiden onkostenvergoeding. Dan nog zijn de noodzakelijke 
uitgaven dermate groot, dat de dominee na enkele maanden ervaring op 
30 november verzucht: “Wij kunnen deze diensten slechts voortzetten, 
wanneer u de collecte bij de uitgang goed wilt gedenken. Weet u, dat er 
de vorige keer 625 centen in deze collecte zaten...?” Dit is duidelijke  
taal. Maar of het veel uithaalt? Een cantatedienst verder schrijft hij op 
25 december 1952: “De deurcollecte bevatte de vorige keer 450 centen. 
Dat is nog altijd 450 te veel!”
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vangen is met stroop dan met azijn. Zijn goodwill offensief sluit hij 
 vervolgens handig af met een oproep tot een automatische jaarlijkse 
overschrijving per giro. Penningmeester H. Bos pleit er ook vurig voor.

Met de giro komt in 1962 het Kunstcentrum ten tonele. De doelstelling 
ervan: de Westerkerk in kunstzinnig opzicht dienstbaar te maken aan de 
Amsterdamse bevolking. Als middelen worden genoemd: het organi-
seren van tentoonstellingen, het houden van orgel- en koorconcerten, 
het in stand houden van een koor dat zijn medewerking verleent aan de 
uitvoering van cantates en passionen in bijzondere kerkdiensten. Door de 
oprichting van het Kunstcentrum staan de organisatoren van de cantate-
diensten er niet meer zo alleen voor. De mogelijkheid voor een bredere 
financiële basis lijkt in het verschiet. De kerkgemeente drukt in het Kunst-
centrum haar band met de cantatediensten en het Westerkerkkoor 
uitdrukkelijk uit, terwijl tevens naar buiten, lees onder andere: naar de 
gemeente Amsterdam duidelijk wordt gemaakt, dat hier kunst en cultuur 
worden geboden die voor ieder toegankelijk zijn. Als bovendien een dame 
die onbekend wenst te blijven het vorstelijke bedrag van ƒ 2500 schenkt, 
lijkt einde boekjaar 1963/1964 de kou uit de lucht.

Het wordt 1966. Op zondag 27 maart trekt de Matthäus-Passion, twee-
delig in ochtend- en avonddienst, zesentwintighonderd bezoekers. De 
collecte opbrengst is ƒ 1450. “Wat zegt u daarvan?” schrijft dominee 
Visser bij de liturgietekst van de Johannes-Passion op Goede Vrijdag. “Wij 
hebben dringend behoefte aan grotere giften!” Niettemin blijven de 
gemiddelde collectebijdragen dan steeds rond de vijfenvijftig cent per 
persoon hangen. De begroting voor 1967 toont een verwacht tekort van 
ƒ 9000. Het donateurschap wordt ingevoerd: vijftien gulden in 1967, vijf-
entwintig gulden in 1970. Dat is hard nodig. Want al vragen solisten en 
instrumentalisten heel weinig, niettemin is tot eind 1972 ‘de opbrengst 
van de collecte nog nooit in staat geweest de kosten van één cantate-
dienst te dekken...’ En zo gaat het door. Hoge kosten, lage bijdragen. Hoe 
het mogelijk was dat in deze jaren de cantatediensten konden blijven 
bestaan, zal wel nooit openbaar worden. Maar kennelijk zijn er mensen 
geweest die af en toe financieel bijsprongen en aldus dominee Visser in 
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Daarmee is de toon voor jaren gezet. En dan praten we over bezoekers-
aantallen van steeds over de duizend personen! Neem goede Vrijdag 
1953. De tweeduizend bezoekers van de Matthäus-Passion brengen na 
afloop samen het collectebedrag van vierhonderd gulden op. Gemiddeld 
twintig cent! De kosten zijn echter achthonderd gulden! Enigszins aange-
slagen deelt dominee Visser deze bedragen mee aan de bezoekers van de 
volgende cantatedienst. Die begint uitgerekend met het koor: Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen...! Maar het blijft tobben. Op Hervormingsdag 1954 
stellen de tweeduizend bezoekers die luisteren naar de cantate Ein feste 
Burg ist unser Gott daar een collecte van ƒ 475,86 tegenover! Gemiddeld 
dus nog geen kwartje. Hoewel de dominee op een of andere wijze de 
eindjes steeds weer aan elkaar weet te knopen, moet hij niettemin bij de 
aanbeveling van de collecte voor de negenenveertigste cantatedienst 
dreigend melden: “Het hangt van deze collecte af, of we in staat zijn de 
vijftigste dienst door te laten gaan.”

Inmiddels is het 1959 geworden. De cantatediensten blijken zoveel méér 
bezoekers te trekken dan gewone diensten, dat de kerkenraad besluit het 
koor te laten delen in de meeropbrengst van de gebruikelijke collectes. 
Verder heeft de buitenwacht lucht van de cantates gekregen. Een radio-
uitzending levert ƒ 300 op. En via dominee Visser komt weer eens een 
gift binnen. Op 30 juni 1959 zijn de financiën in evenwicht. Maar de 
vreugde is van korte duur. Op 24 januari 1960 moet dominee Visser de 
gemeente weer stevig de les lezen: “Wilt u de collecte aan de uitgang goed 
gedenken? Er wordt zo dikwijls gedacht dat de bezoekers van deze dien-
sten een ‘offer’ brengen. Dit is een groot misverstand. Degenen die een 
offer brengen zijn de uitvoerenden, die tegen een minimaal honorarium 
het ons mogelijk maken deze diensten te kunnen organiseren... Maakt u 
zich niet met een koopje van dit alles af.” 

Na bijna tien jaar biedt de vijfenzeventigste cantatedienst een gelegen-
heid tot terugblik. “Dat dit alles mogelijk is, is in de eerste plaats te danken 
aan ons koor en orkest. Het is ook te danken aan de offervaardigheid van 
de bezoekers. Wij wilden (en willen!) deze avond samen organiseren...” 
Blijkbaar denkt dominee Visser op dat moment dat het beter vliegen 
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En het Westerkerkkoor? Speelt het zelf een rol in de financiën? Jarenlang 
fungeert het ‘gewoon’ als het koor van de Westerkerk. Door de kerkelijke 
gemeente en – later – het Kunstcentrum worden de kosten ervan vergoed. 
De zangers steken veel tijd en moeite in de zang en leveren zo hun 
bijdrage aan de zogeheten bijzondere diensten. Maar het ontgaat hen 
natuurlijk niet, dat het heel moeilijk is voor het Kunstcentrum en dus het 
koor zelf om het financiële hoofd boven water te houden. Tijdens de koor-
vergadering van 14 maart 1977 wordt onthuld wat tot nog toe het geheim 
is achter het voortbestaan van het koor. “Door relaties van dominee 
Visser werden onze uitvoeringen financieel gewaarborgd.” Dat is voorbij. 
Als opmaat voor de volgende inzet klinkt dan tactisch: “vergeet hierbij 
niet, dat op de meeste zangverenigingen een contributie betaald wordt.” 
Op 23 mei valt het besluit tot een ‘andere koers’. De koorleden worden 
donateur van het Kunstcentrum. In feite gaan zij dan akkoord met een 
bescheiden contributie van ƒ 60 per jaar. Het bedrag zal echter al gauw 
oplopen! 

De jaren tachtig beginnen tumultueus. Het onverwachte overlijden van 
dirigent Simon C. Jansen maakt op alle betrokkenen een grote indruk. Hij 
heeft zijn ziel in de cantatediensten gelegd en het zal niet gemakkelijk 
zijn hem te vervangen. Dat lukt zijn opvolger Jan Pasveer gelukkig wel, 
maar zoiets vraagt toch tijd en inspanning. Dan is er de restauratie van 
het kerkgebouw. Een tijdelijk uitwijken naar de Nieuwe Kerk moet en zal 
de voortgang van de cantatediensten redden. Naast de gebruikelijke 
geldproblemen hebben beide gebeurtenissen op de financiële situatie 
echter hun weerslag. Bovendien heeft de wisseling van dirigent extra 
financiële druk veroorzaakt. Werd Simon C. Jansen als cantor-organist 
door de Westerkerkgemeente bezoldigd, Jan Pasveer is in de nieuwe 
functie van cantor-dirigent aangesteld en zijn salaris komt ten laste van 
het Kunstcentrum. Als ondanks een incidentele subsidie van de gemeente 
Amsterdam en een bijdrage van het Anjerfonds in 1978 aan het eind van 
1981 een saldotekort van ƒ 13.800 dreigt te ontstaan, lijkt een verzoek 
aan de gemeente Amsterdam om een structurele subsidie de enig moge-
lijke uitweg te worden. De gemeente ziet het culturele belang in van de 
gemakkelijk toegankelijke uitvoering in de Westerkerk van de muziek van 
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staat stelden met de diensten voort te gaan. Wij mogen deze mensen wel 
zeer dankbaar zijn.

In TREF. van maart 1977 schrijft een trotse en dankbare dominee Visser 
over vijfentwintig jaar Westerkerkkoor: “Ik heb de indruk, dat het Wester-
kerkkoor het vijfentwintig jaar heeft volgehouden, omdat we nooit 
subsidie gehad hebben. (...) We hebben altijd gepoogd op verantwoorde 
wijze de cantates en passionen en missen in het kader van een kerkdienst 
te brengen. Wanneer we er gewoon ‘concerten’ van gemaakt hadden, 
zouden we het geen vijfentwintig jaar hebben volgehouden.” Dit alles 
mede dank zij het organisatorische werk van de mensen achter de 
schermen. “Er werd niet gezeurd, er werd gewerkt.”

Achter die schermen vinden we met name het Kunstcentrum. Hans 
Verkoren, die in 1978 het penningmeesterschap van Luuk Yntema over-
neemt, poogt de minimumbijdrage voor het donateurschap te verhogen 
tot ƒ 100. Tevergeefs. Om de dreigende tekorten niettemin op te helpen 
vangen zoekt en vindt hij steun bij een enkel cultureel fonds. Daarnaast 
gaat onder leiding van Gerrit Bosch, op dat moment voorzitter het 
Wester kerkkoor en tevens lid van het Kunstcentrum, een publicitair 
 offensief van start en wel en met plakploegen, via de pers en via aankon-
digingen door AVRO en NCRV. Dat Gerrit op een van de plaktochten zijn 
affiches, lijmborstel en -emmer aan de politie kwijt raakt en bovendien 
een bekeuring oploopt, zal hij zeker voor lief hebben genomen. Een hier 
verder niet te noemen omroep biedt aan de Johannes-Passion van Goede 
Vrijdag 1980 tegen een hoge vergoeding uit te zenden, echter geschoeid 
op haar eigen leest, lees: enigszins gepopulariseerd. Dan geeft het Kunst-
centrum echter toch de voorkeur aan een dienst met eigen mensen. Later 
– in 1993 – zal een hotel in de binnenstad het voorstel doen voor Goede 
Vrijdag ongeveer honderd plaatsen voor enkele tientjes per stuk af te 
nemen. Ook dat voorstel wordt afgewezen. Voor geld is dus ook weer niet 
alles te koop! Gelukkig hebben intussen een uitzending in 1979 door de 
IKON van de Kerstnachtdienst, toen nog verzorgd door het Westerkerk-
koor, en de veertienhonderd bezoekers van het Weihnachts-Oratorium op 
Tweede Kerstdag enig financieel soelaas geleverd.
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En zo gedenken het Westerkerkkoor, het Bachorkest en de gelukkig ook 
vele sympathisanten in 2002 het vijftigjarig bestaan van de cantatedien-
sten. Dominee Visser, inmiddels al jaren met emeritaat, is getuige van de 
uitvoering op zondag 26 mei van de cantate Die Elenden sollen essen. Het 
is de cantate waarmee hij zijn eerste ‘bijzondere dienst’ in 1952 begon. 
Of alle ‘Elenden’ sindsdien te eten hebben gekregen, valt te betwijfelen. 
Wel is zeker dat in de financiële positie van het Westerkerkkoor nog 
weinig is veranderd. Hoewel de collectes sympathiek worden bedacht, 
dekken ze nog steeds de noodzakelijke uitgaven niet. Het koor is weer 
terug bij af en gaat dus opnieuw beginnen. In muziektermen: ‘da capo’, 
sinds 2002 in euro. Da capo in euro! Het koor doet dit graag en wel in 
groot vertrouwen op blijvende steun van de donateurs en van vele 
anderen, ook voor de komende vijftig jaren.
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vooral Bach. En omdat dirigent Jan Pasveer  is aangesteld bij een culturele 
instelling (het Kunstcentrum van de Westerkerk) toont de gemeente 
Amsterdam zich toeschietelijk. Ze kent een jaarlijkse subsidie tot ƒ 11.000 
toe. Daarmee komt er ruimte. In die jaren tachtig vragen de cantatedien-
sten jaarlijks inmiddels een bedrag van rond de ƒ 40.000. Daarvan wordt 
ongeveer ƒ 19.000 via de collectes opgebracht. Na ontvangst van de 
subsidie blijft er dan ongeveer ƒ 10.000 ter dekking over. Daarin moet het 
Kunstcentrum met name via de donateurs  voorzien. Dat lukt. Maar als 
Harry van der Tuin in 1986 Jan Bakker (sinds 1983  voorzitter) opvolgt, 
krijgt hij al gauw van de Amsterdamse Kunstraad een verontrustende 
brief. Volgens die brief van 12 februari 1987 wordt “... subsidiëring van de 
reguliere amateuristische kunstbeoefening op andere leest geschoeid. 
Vernieuwende activiteiten binnen het amateurisme krijgen meer ruimte.” 
‘Vernieuwende activiteiten’ ... Ieder die weet dat Bach dan al bijna 250 jaar 
dood is, ziet de bui reeds hangen. Gelukkig voor Harry en het koor blijft 
die bui bij alle zorgen rond restauratie en inrichting van het kerkgebouw 
nog even uit. De jaren tachtig eindigen in elk geval gesubsidieerd 
droog.

Vanaf 1994 wordt de gemeentelijke bijdrage afgebouwd. De project-
subsidie gaat omlaag en houdt vervolgens op. In 1997 moet Maria Bij de 
Vaate, inmiddels voorzitter, vaststellen dat alleen nog een basissubsidie 
van ƒ 3.000 resteert. De Kerkenraad stelt zich garant voor tot ƒ 5.000. 
Dan nog zijn nieuwe bronnen van inkomsten absoluut noodzakelijk. Kan 
een sponsor uitweg bieden? Gezien de geringe mogelijkheid tot ‘tegen-
prestatie’ – vanwege de uitvoeringen in het kader van een kerkdienst – blijkt 
dit moeilijk te zijn. In 1999 kan dank zij een anonieme gift van ƒ 5.000 het 
tekort nog enigszins beperkt worden. In 2001 en 2002 werken Wester-
kerkkoor en Bachorkest via een uitvoering van de Johannes-Passion als 
concert aan wat extra inkomsten. Hier is wel sponsoring mogelijk. Die 
komt, en wel van de Rabobank Amsterdam en Omstreken, maar ze kan 
eigenlijk niet veel meer doen dan althans een verlies op de concerten 
voorkomen. Te meer zijn we blij met incidentele steun van de Postbank 
en van Delta Lloyd. Intussen zijn de koorleden bereid tot een contributie 
van ƒ 200 respectievelijk v 91.
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Van de mensen  
achter de noten

door harmina muGGen

Organist Piet Hulsbos heeft er nog steeds niet genoeg van. In 1981 
werd hij gevraagd door zijn leermeester Jan Pasveer om vaste 
begeleider en koororganist van het Westerkerkkoor te worden, 

het koor waarvan Jan Pasveer sinds een jaar dirigent was. 
“Het Westerkerkkoor is een leuk koor, een beetje rommelig op z’n 

Amsterdams, eigenwijs, maar je hoeft niet eindeloos te repeteren, ze  
zijn snel. En heel belangrijk, zoals voor elk koor: de sopranen zijn goed. 
Elke maand een uitvoering in zo’n geweldige kerk is voor een musicus 
heel bevredigend.” Dat laatste geldt voor iedereen die betrokken is bij de 
cantate-uitvoeringen. De eerste zangers van het koor werden in 1952 door 
Simon C(ornelis) Jansen van het conservatorium gerekruteerd of waren 
zangstudenten die hij persoonlijk kende. Later werden ook koorleden van 
buiten het conservatorium aangetrokken.

Het koor heeft een sterk bindende kracht. De alt Wil Tot bijvoorbeeld zingt 
al meer dan dertig jaar in het koor. Van een collega hoorde ze van de 
cantates in de Westerkerk, waarna ze auditeerde bij Simon C. Jansen. De 

1 Zingende mannen:  

Gerrit Bosch en Duitse 

zangers tijdens koorreis  

naar Göttingen in 1978. 

2 Koor- en orkestleden 

wachten voor de Nieuwe 

Kerk, 1982.

1

2
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toenmalig (en eerste vrouwelijke) voorzitter Maria Bij de Vaate gelukt te 
blijven zingen, al was het voor een kleiner aantal bezoekers. 

De organisatie van cantatediensten vraagt veel ‘geregel’. Er is geen pro -
fessioneel organisatiebureau dat voor alles zorgt. Alles moet door de 
koorleden zelf worden gedaan. Zo hebben Kees van der Vlies en Jef Hin 
als mensen achter de knoppen jarenlang de uitvoeringen van de cantates 
op geluidsband opgenomen. Hiermee ontstond een ‘Kruidvat-uitgave 
avant la lettre’ die tevens diende als feedback voor dirigent en koor.

Alt Toos de Wit, die al meer dan vijftien jaar de solisten contracteert, 
zit soms een hele dag aan de telefoon om voor goede zangers te zorgen. 
“Ze worden nauwelijks betaald,” zegt Toos, “maar gelukkig zijn de meeste 
solisten zo enthousiast dat ze graag komen. Ik trek ze over de streep door 
de historische context te noemen (cantates tijdens een kerkdienst, net als 
in Bachs tijd), de sociale gedachte (iedereen mag voor niets naar binnen) 
en het grote publiek. De inspirerende sfeer in de kerk tijdens de uitvoe-
ring doet dan de rest. Solisten kunnen ziek worden maar het is nog altijd 
gelukt om iemand te vinden, al was het soms pas een dag te voren.” 

In de mini-maatschappij die het koor is, met mensen van heel verschil-
lende achtergrond, doet iedereen als vanzelfsprekend wel iets: koorleden 
plakken affiches in de stad (of zouden dat moeten doen), anderen delen 
na de dienst flyers uit, zetten koffie of wassen af, en de bibliothecaris zorgt 
ervoor dat de bladmuziek op tijd wordt geleend van en teruggebracht 
naar de Koninklijke Christelijke Zangersbond. Anderen spannen zich in 
voor de public relations of proberen voor de zoveelste keer ergens subsidie 
los te peuteren. Liefdes zijn in het Westerkerkkoor ontloken en soms ook 
weer vervlogen, huwelijken zijn gesloten, maar ook hebben onderlinge 
conflicten wel tot een voortijdig vertrek van koorleden geleid. 

Bij of misschien door dit alles heeft het koor zijn esprit en klank steeds 
behouden. Dat is voor een niet gering deel ook te danken aan de instru-
mentalisten in het Bachorkest. Sopraan Karin Plagge onderhoudt het 
contact met de orkestleden en zorgt ervoor dat de juiste instrumenta-
listen op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. 
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muziek van Bach is voor haar ook zonder de religieuze lading van grote 
betekenis. Eén van de leukste periodes vond ze de drukbezochte uitvoe-
ringen van de Johannes-Passion in de jaren tachtig waarbij de kerk zo vol 
was dat jonge mensen vooraan op de grond zaten te luisteren. 

Sopraan Fenna Veltkamp is in 2004 veertig jaar koorlid. De korte en 
heldere toelichtingen op de cantates die zij maandelijks schrijft in de litur-
gieën, worden door bezoekers en koorleden zeer gewaardeerd. 

Bariton Harry van der Tuin werd in 1985 lid. Een half jaar na zijn komst 
volgde hij Jan Bakker op als voorzitter van het koor. Hij bleef dat gedu-
rende zes jaar. “Voorzitter zijn van zo’n ‘kapsones’koor, zoals ik het wel 
eens voor de grap noemde, was zwaar maar ook verslavend.” Onvermoei-
baar en met gevoel voor humor wist hij iedereen ervan te overtuigen zich 
in te moeten zetten voor de organisatie van de uitvoeringen in de Wester-
kerk. Want het stof en gruis ten spijt: tijdens de hectische periode van de 
restauratie van de kerk tussen 1986 en 1990, ging de ‘verkoop’ gewoon 
door, dus ook de cantatediensten. Voor elke cantatedienst waren meer 
dan tien vrijwilligers nodig om van kisten en kratten in telkens een andere 
hoek van de kerk een podium op te bouwen. In een oud bestelbusje 
vervoerde de voorzitter hoogstpersoonlijk een kistorgeltje door de stad, 
omdat destijds het koororgel niet kon worden gebruikt en voor de canta-
tediensten zelfs enige tijd werd uitgeweken naar de Nieuwe Kerk. 

In de relatief rustige periode die volgde op de restauratie, voerde de 
volgende voorzitter Arjen de Jong vaste repetitieroosters in en paste hij 
het Vademecum aan, het huishoudelijk reglement van het koor. De rust 
was echter niet van lange duur. Na het vertrek van dominee Nico ter 
Linden in 1995 brak een tijd aan waarin de Westerkerkgemeente bijna 
wekelijks de krant haalde, helaas voornamelijk in negatieve zin. Het koor 
was hierbij niet direct betrokken, maar het bleef door middel van de 
cantatediensten natuurlijk wel betrokken bij de activiteiten in de Wester-
kerkgemeente. In die hectische periode, waarin uiteindelijk de gehele 
kerkenraad opstapte en de toenmalige koster werd ontslagen, is het mede 
door de combinatie van stuurmanskunst en fijnzinnig onderhandelen van 
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Het Bachorkest bestaat uit professionele musici, voor het merendeel 
werkzaam in één van de Amsterdamse symfonieorkesten. Voor sommige 
cantates zijn instrumentalisten nodig uit het gespecialiseerde barokcircuit. 
Luit, viola da gamba, blokfluit, baroktrombone en zink: Karin weet ze te 
vinden. Voor de cello kan ze een beroep doen op haar echtgenoot Eduard 
Plagge, al meer dan vijfentwintig jaar lid van het orkest. Als twaalfjarige 
jongen stond hij al in de rij bij de Westerkerk om een goede plaats te 
bemachtigen bij een cantatedienst. De liefde voor Bachs muziek is over-
genomen door dochter Saskia, die nu haar vader regelmatig vervangt bij 
de cantate-uitvoeringen. Evenals bij het koor is er in het orkest ook sprake 
van een zekere verslaving aan de Bachtraditie in de Westerkerk. Sinds jaar 
en dag vormen Piet Hulsbos, Eduard Plagge en Jacques van Harten het 
trefzekere continuo-trio. Maar ook de altviolisten Jet Bossen en Helen 
Scott spelen al meer dan vijfentwintig jaar mee. Dat geldt ook voor hun 
collega’s Loeki Poncin, Bernd Swan, Jenny Ileri, Gerard Kuipers en Ant van 
Berkum. Henri Gauder de Beauregard werd door zijn leermeester Koen 
van Slogteren als tweede hoboïst binnengehaald. Na diens overlijden in 
1995 neemt Henri de eerste hobo-partij voor zijn rekening. Graag heeft 
hij daar een hele reis voor over. 

Toen Kees Hendrikse na dertig jaar het concertmeesterschap beëin-
digde, werd hij opgevolgd door Maarten Veeze. Diens vrouw Eugenie van 
der Grinten speelt regelmatig mee als fluitiste terwijl hun dochter Laura 
de tweede violen aanvoert. Pauken zijn bijna ondenkbaar zonder Berend 
de Vries en de fagot is nergens in betere handen dan in die van Gert 
Blekken horst, om maar enkelen te noemen. 

Geleidelijk doen steeds vaker jonge musici en zangers mee; nieuwe 
gezichten en talenten mengen zich met de oude garde. En allemaal weten 
zij zich verbonden met de grootse muziek van Johann Sebastian Bach.

Met dank aan Maria Bij de Vaate.

illustratie

Sopraan Hieke Meppelink





97

Ik droomde
muziek: joop stokkermans,  

tekst: Gerard Witte, vrij naar  

‘ik droomde’ van Guus vleuGel

Ik droomde dat ik in de hemel was
Ik was gekomen in een zeven-traps-raket
Ik was niet dood, ik was er enkel op bezoek
En zat wat schichtig rond te kijken in een hoek
De lieve Heer hield net auditie voor het grote eng’lenkoor,
Het was een schouwspel dat ik ademloos bekeek
De eng’len zongen één voor één de lieve Heer een liedje voor
En dan zei God, u hoort van mij binnen een week!
Toen viel Gods oog ineens op mij en hij zei Gerard kom eens hier 
Jij zingt toch ook, laat mij eens horen wat je kan
En ik zei Heer dat wil ik best, maar ik alleen stel weinig voor
Ik zing veel beter samen met zo’n veertig man.

Ik droomde dat God erg welwillend was
Hij wilde weten wie ik in gedachten had
Ik gaf de naam van ieder koorlid, één voor één
Hij deed een wonder: en ik stond niet meer alleen

De aquarel van Rembrandt 

werd handelsmerk van  

kerk en koor. Veelvuldig 

 gekopieerd – als logo op  

affiches en liturgieën,  

met bescheiden  

of onzekere hand...
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En ieder die naar ons geluisterd had
Juichte Hosanna, gloria en prijs Pasveer!
Er was een spreekkoor “we want more” en ’k droomde dat
Men zong “zo’n goeie hebben wij nog niet gehad”
En ook de Heer zag dat het goed was en keek mij verheerlijkt aan
En hij sprak: Geer, wat klonk dat allemachtig tof
Als je met kerst hier ook aanwezig bent stuur ik mijn eng’lenkoor
Voor de verandering een jaartje met verlof
Toen ‘k wakker werd en er een einde kwam aan wat ik had beleefd
Was ik teleurgesteld en voelde ik me rot
Maar toen besefte ik hoeveel mijn droom aan waarheid in zich had
En daarvoor dank ik jullie en de goede God!
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Je kunt beginnen sprak de Heer en Hij ging zitten op z’n troon
Maar ik zei zonder begeleiding gaat het niet
Zonder piano of een orgel zingen, zijn wij niet gewoon
Wil je Cor Steyn soms? vroeg de Heer, maar ik wou Piet!
Na wéér een wonder had Piet Hulsbos plaatsgenomen op z’n kruk
Vervolgens hebben we de akoestiek getest
En ik zei Heer, het kan nog beter en daarna op mijn verzoek
Zorgde God natuurlijk voor het Bachorkest!

God vroeg me of ik nu tevreden was
En ik zei bijna Heer, maar één ding mis ik nog:
Ik weet niet of u thuis in musiceren bent
Wat nog ontbreekt dat is alleen de dirigent
En God bood me beroemde namen aan waar ik uit kiezen kon
Leonard Bernstein, Karajan en een paar meer
En God zei: neem de allerbeste ook al kost hij mij een ton
Maar ik zei: God ik heb het liefste Jan Pasveer
Toen onze dirigent aanwezig was ging God een lichtje op
En Hij zei hé, maar ik heb jullie vaak gezien
‘k hoor jullie elke laatste zondag van de maand in Amsterdam
Als jullie zingen in de kerk bij Fokkelien.

Ik vroeg God of hij een verzoekje had
En zachtjes fluisterde de Schepper in mijn oor
Ik weet niet of een God een voorkeur hebben mag
Maar ‘k hoor het aller-allerliefste iets van Bach!
Ik vind zijn hele oeuvre mooi maar één werk is mijn favoriet
Het is heel plechtig en het gaat over mijn zoon
Je moet alleen heel even wachten tot de naam mij binnen schiet:
Verdomd ik weet het weer: Johannes-Passion
Vanaf de aanvang tot het einde troffen wij de juiste toon
Het was zelfs naar Johann Sebastian z’n zin
Het Westerkerkkoor stak het hemels engelenkoor naar de kroon
Want ieder legde ziel en zaligheid erin!
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Auf die Frage, wie er es denn angefangen habe,  
um es in der Kunst so weit zu bringen,  

antwortete Bach gewöhnlich: 
“Ich habe fleissig sein müssen; wer ebenso fleissig ist,  

der wird es ebenso weit bringen können.”

Albert Schweizer, j.s. bach, Breitkopf & Härtel 1908
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