
 
Dirigent Gerard Breas geeft 
stokje na 55 jaar definitief over: 
‘Het was een zwaar besluit’ 
Een jaar heeft Musica-dirigent Gerard Breas er over gedubd, maar hij heeft 
nu hij de knoop dan toch definitief doorgehakt: de bekende Westlandse 
dirigent heeft de leden van zijn koor verteld dat de drie concerten die dit jaar 
op de agenda staan zijn laatste zullen zijn. Na 55 jaar geeft hij het stokje 
voorgoed uit handen. 
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,,Het is een zwaar besluit geweest”, blikt Breas terug. ,,Ik ben kortgeleden 

74 jaar geworden. Als dirigent bedacht ik alles zelf, concerten, solisten, 

kerken, noem maar op. Dat heb ik 55 jaar gedaan voor al mijn koren. Ik heb 

daar ongelooflijk veel hulp en steun bij gehad van het zittende Musica-



bestuur en van mijn vrouw Lenie, die me overal in gesteund heeft. Maar 

hoelang ga je dat nog volhouden?” 

Lang op zijn benen staan lukt Breas niet meer. ,,Mijn geest wil wel, maar 

mijn lichaam krijgt het er moeilijker mee”, vervolgt de dirigent. ,,In deze tijd 

gaat een aantal leden voor een paar weken op vakantie en dat zou ik 

eigenlijk ook wel willen, maar dat kan niet. Mijn kinderen vroegen de laatste 

tijd steeds of ik ‘het’ al gezegd had.” 

Ik kan beter nu weggaan dan dat de leden 
over twee jaar zeggen: had hij dat besluit 
maar eerder genomen 

Gerard Breas, Dirigent 

Gedurende de zomervakantie spookte het besluit door zijn hoofd en soms 

lag hij daar wakker van. ,,Ik kan beter nu weggaan dan dat de leden over 

twee jaar zeggen: had hij dat besluit maar eerder genomen. Ik betrapte me 

er de laatste jaren op dat ik steeds meer teruggreep op het verleden. Hoe 

vaker je denkt ‘ik ga stoppen’, hoe vaker de herinneringen aan vroeger 

komen bovendrijven. Herinneringen aan de gelegenheidskoren die ik geleid 

heb en de schitterende concerten die ik heb mogen dirigeren.” 
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Breas noemt onder meer de samenwerking met de Marinierskapel, de 

kerstconcerten in de Oude Jan in Delft, de optredens met The London 

Choral en Tom Parker in een afgeladen RAI. ,,Ik ben waarschijnlijk één van 

de weinige dirigenten die in alle concertzalen van Nederland heeft 

gestaan”, zegt de Westlander trots. ,,De samenwerking met grote solisten 

als Marco Bakker, Caroline Kaart, Ernst Daniël Smid. Concertante 

waarmee ik schitterende dingen heb gedaan in de Elandstraatkerk en de 

Bartholomeuskerk in Poeldijk.” 

Hele wereld 

De dirigent trad op in monumentale kerken over de hele wereld, de Chrystal 

Cathedral, de Sagrada Familia, en op het Sint Pietersplein voor de Paus. 

,,Het een nog mooier dan het ander”, blikt Breas terug. ,,Een 

aaneenschakeling van schitterende culturele manifestaties. Zo’n niveau kan 

je niet volhouden en wie weet hoe ik er over vijf jaar voorsta. Het is beter 

dat een jonge kerel nu het stokje overneemt die zijn eigen ideeën binnen de 

vereniging inbrengt.” 

Daar komt bij dat er ook een bestuurswisseling plaats gaat hebben. ,,Een 

deel van het Musica-bestuur doet dat al zó lang, die mensen verdienen het 

een stap terug te doen. Dat gaat binnenkort gebeuren en ik vind dat ik een 

nieuw bestuur niet in de weg moet staan. Die mensen moeten met een hele 

schone lei kunnen beginnen.” 

Waardevolle erfenis 

Breas laat een waardevolle erfenis achter, een enthousiast en schitterend 

koor van rond 140 leden dat begripvol reageert op zijn beslissing. ,,Ik hoop 

niet dat mijn vertrek voor leden een aanleiding vormt om ook terug te 

treden, met uitzondering van de mensen die er, net als ik, vanwege de 

leeftijd mee gaan stoppen. Dat zie je natuurlijk nog weleens gebeuren, 

maar dat zou echt heel vervelend zijn.” 
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Breas staat nog drie keer voor zijn koor. Als eerste op 16 oktober waarbij 

Marco Bakker als solist zal optreden en ten slotte treedt hij op 16 en 17 

december op in de Oude Kerk in Naaldwijk. ,,Voor die twee concerten 

hebben we het Oekraïense Mannenensemble Orpheus uit Lviv weten te 

strikken. De groep heeft van de Oekraïense autoriteiten de toezegging 

gekregen naar Naaldwijk af te mogen reizen. En dan zijn 55 onvergetelijke 

jaren ten einde. Af en toe zal ik dan nog een koorproject doen, maar dat is 

ook alles.” 

                                                               ===================== 


