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Met dank aan zuinige Schot
◀ Mei 2019: Gerard Breas wordt verrast bij zijn 50-jarig ju-
bileum als dirigent. FOTO’S FRED LEEFLANG EN STARDUST

▲ Gordon Neville, Madeline Bell, Gerard Breas, Vicky Brown
en Tom Parker. 

Waarschijnlijk is koorvereniging Musicabekender in het land dan in de thuishaven
Westland. De samenwerking met Tom Parker bracht het koor, onder de naam The New
London Chorale, in alle uithoeken van het land. Musica bestaat volgende maand 30 jaar.

Alphons de Wit

W
KV Musica heeft
een bijzondere ont-
staansgeschiedenis.
,,Dertig jaar geleden
was Westlandkoor

Concordia een groot, 130 leden tel-
lend gemengd koor in ’s-Graven-
zande”, zegt Frans Janmaat, voorzit-
ter van het eerste uur. ,,Via dirigent
Gerard Breas kwamen we in contact
met Tom Parker, bekend van popu-
laire bewerkingen van klassieke wer-
ken. Toen ontstond er tweespalt tus-
sen de mensen die zich wilden toe-
leggen op het klassieke repertoire en
koorleden die kozen voor de muziek
van Tom Parker.”

Er meldden zich steeds meer leden
aan voor het Parker-repertoire. Jan-
maat: ,,Er waren leden die vonden dat
die muziek alleen na afloop van de
repetities gerepeteerd mocht wor-
den. Die situatie bracht ons ertoe om
voor onszelf te beginnen. We hebben
toen een buitengewone ledenverga-
dering bij elkaar geroepen. Zeventig
leden verlieten Concordia en veer-
tien dagen later, op 4 april 1991, was
er een nieuw koor, de Westlandse
koorvereniging Musica, opgericht.”

Opheffen
,,De kern van de zaak was dat de
toenmalige voorzitter zijn dorpskoor
uit zijn vingers voelde glippen”, vult
Gerard Breas aan. ,,Het was zijn koor
niet meer, in zijn ogen was het mijn
koor geworden.”

,,We hadden het koor ook kunnen
opheffen”, vervolgt Frans Janmaat.

,,Dan hadden we het geld, er stond
een flink bedrag op de rekening, ook
meegenomen. Maar zover zijn we
niet gegaan.”

,,We hebben nog een nacht bij
toenmalig burgemeester van ’s-Gra-
venzande Jan Ekkers gezeten”, herin-
nert Breas zich. ,,Hij was bescherm-
heer van Concordia en vanuit die
functie heeft hij nog geprobeerd de
boel te lijmen. Om half vier ’s nachts
bleek dat een onbegonnen zaak.”

Concordia bleef, tot het in 2015
werd opgeheven, een gemengd koor,
terwijl WKV Musica, dat grote aan-
trekkingskracht op zangers en zange-
ressen had, in de samenwerking met
Henk van der Meijden (Theaterpro-
ducties Stardust) en Tom Parker tot
grote hoogte steeg.

,,Ik was dol op The London Chorale
en The Young Messiah”, legt Breas
uit. ,,Samen met Bram Keijzer, direc-

teur van Universal Songs en uitgever
van The London Chorale, hadden we
het plan opgevat The Young Messiah
naar Nederland te halen. Als we dat
zouden doen, dan moesten we het
groots aanpakken. Bram Keijzer was
de man die de samenwerking tussen
Tom Parker en Van der Meijden tot
stand heeft gebracht.”

Eén pagina in De Telegraaf en de
RAI was met 4500 mensen uitver-
kocht. Ook het Circustheater was in
no-time uitverkocht, herinnert Breas
zich. ,,Na dat succes besloten we om
door te zetten. In het eerste jaar tra-
den we 35 keer op. Mensen dachten
altijd dat we een Engels koor waren.
De samenwerking met Madeline Bell
en Vicky Brown was geweldig. We
hebben veel plezier met elkaar gehad.
Zo naaiden ze in de pauze een keer
de mouwen van mijn smokingjasje
dicht. En maar lachen naar me tij-

dens het tweede deel van het con-
cert.”

Zingen leek, vanwege de vele op-
tredens, bijna op werken. ,,Maar dat
was zó leuk”, kijkt Dea de Koning,
sinds 15 jaar voorzitter, terug. ,,WKV
Musica bestond een jaar toen ik me-
zelf als lid opgaf. Ik heb eerst een jaar
op de wachtlijst gestaan en net toen
ik de moed dreigde op te geven, werd
ik toegelaten. Ik werkte in die tijd en
we hadden kleine kinderen. Dan
schipperde je overal tussendoor en
kreeg je van iedereen medewerking
zodat je op tijd bij de bus was. Dan
kwam je ’s nachts thuis en de vol-
gende dag ging je weer. In die bus
ging van alles mee, wijn, hapjes, kip-
kluifjes. Als we met de bus aankwa-
men stonden de mensen in rijen te
wachten.”

New York Spirit
Tom Parker ging bijzondere eisen
stellen. ,,Hij was een zuinige Schot”,
oordeelt Frans Janmaat. ,,Hij wilde
met steeds minder mensen werken.
Het koor moest steeds kleiner wor-
den en uiteindelijke heeft Henk van
der Meijden de stekker uit de samen-
werking getrokken.”

,,Van der Meijden wilde graag met
ons verder”, weet Gerard Breas. ,,Hij
liet allerlei grote artiesten, onder de
naam The New York Spirit, overko-
men. Geweldige optredens waren
dat. Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van het Koningin Wilhel-
mina Fonds in 1999 traden we in elke
provincie op. Eindigend met een Gala
Benefietconcert in de Doelen in Rot-
terdam.”

De kern van de
zaak was dat
de toenmalige
voorzitter zijn
dorpskoor uit
zijn vingers
voelde glippen
– Gerard Breas
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Zingen in kathedraal van Cambridge 
Elke twee jaar maakt
WKV Musica een bui-
tenlandse concertreis.
Dirigent Gerard Breas:
,,We zijn begonnen in
Lier in België, daarna
de kathedraal van Ant-
werpen. We zongen in
de kathedraal van
Cambridge, de schitte-
rende Dom van Alten-

berg, de Kastorkirche
in Koblenz, bloemenei-
land Mainau in de Bo-
densee en onder de
Menenpoort in Ieper.” 
Voorzitter Dea de Ko-
ning vult aan: ,,We heb-
ben een ‘Duitse’ bas in
ons koor die heel veel
connecties heeft. Hij
regelt de reizen voor-

treffelijk. De reizen
dragen ook bij aan de
grote saamhorigheid.
Door corona zijn de
140 leden van Musica
al een jaar niet bijeen
geweest, maar weke-
lijks op donderdag-
avond loggen er wel
honderd van hen in
voor de online repeti-

tie. Natuurlijk mis je het
zingen, maar chatten is
ook heel gezellig.’’
Een jubileumconcert
zit er vanwege Corona
helaas niet in. ,,Daarom
krijgt het kerstconcert
in Poeldijk op zaterdag
18 december een jubi-
leumtintje, met verras-
sende solisten.


