
Het dieptepunt in mijn leven heeft mij winst opgeleverd!

Jan Hibma - dirigent
(Edoza, Sneek / Westerlauwers, Buitenpost / Pro Rege, Dokkum)

‘Er is een stukje chemie en wis-
selwerking tussen ons. Jullie en-
thousiasme, een knipoogje, een 
lach of schouderklopje doen mij 
goed functioneren.’
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Dit  schreef  Jan  Hibma  in  een 
mail aan de leden van het Wes-
terlauwers  mannenkoor.  Wie  is 
Jan eigenlijk, vroeg ik mij af? De 
beste  man  staat  iedere  week 
voor honderden mensen te diri-
geren,  maar  wat  weten  al  die 
koor-  en  orkestleden  eigenlijk 
van hem? Ikzelf heel weinig. Op 
mijn verzoek of ik eens een ver-
haal  over  de  mens  Jan  mocht 
schrijven,  hoefde  hij  niet  na  te 
denken.  ‘Dat  vind  ik  wel  leuk’, 
was zijn reactie. Jan nodigde mij 
uit bij hem thuis te komen.
Toen  ik  met  mijn  auto  zijn  erf 
opreed, kwam hij al naar buiten 
om  mij  te  begroeten.  Hij  nam 
me mee naar de kamer en bood 
mij  een plekje aan bij  de  grote 
eettafel. Deze tafel blijkt ook zijn 
werkplek te zijn. ‘Kijk, zonet heb 
ik een koraaltje toegestuurd ge-
kregen  van  iemand  van  Edoza. 
Daar zitten een paar mannen die 
kunnen prachtige muziek schrij-
ven. Dit werkje ook, dat zit toch 
zo  mooi  in  elkaar,  puur  genie-
ten!’

Terwijl Jan de tafel ruim maakt 
en koffie voor me haalt, kijk ik 
wat rond.  Ik  ben hier in Oos-
them in een huis waar gewerkt 
en  geleefd  wordt.  Geen  de-
sign,  geen  pijnlijke  netheid 
waar  alles  afgemeten  op  zijn 
plek ligt.
Vooraf  had  ik  Jan  een  lijstje 
met  onderwerpen  toege-
stuurd. Hij laat weten dat hij er 
serieus  naar  gekeken  heeft. 
Per onderwerp heeft hij steek-
woorden  opgeschreven.  Mo-
gelijk uit voorzorg om te voor-
komen dat ik hem zaken ont-
futsel,  die  hij  liever  voor  zich 
houdt.
We beginnen: Vertel iets over 
je jeugdjaren, waren die geluk-
kig of ongelukkig? 
Jan laat zich in zijn stoel onder-
uitzakken  en  legt  zijn  linker-
voet  op  zijn  rechterboven-
been. ‘Ik ben geboren in Heer-
hugowaard.  Mijn  ouders  wa-
ren  daarnaar  toegetrokken 
omdat mijn vader er werk als 
boerenarbeider had gevonden. 
Na  ruim  drie  jaar  gingen  ze 
weer terug naar Friesland. Het 
houdt  dus  wel  in  dat  ik  niet 
kan zeggen dat ik een geboren 
Fries ben,’ Jan zegt het er bijna 
verontschuldigend achteraan.
‘We  gingen  eerst  in  Winsum 
wonen, later in IJlst. Gooitzen, 
jonge,  ik  had fantastische ou-
ders, jonge ouders ook. Ze wa-
ren bijzonder actief,  vooral  in 
de muziek. Er was altijd bewe-

ging  en gezelligheid  bij  ons  thuis. 
Mijn  moeder  werd  voorzitter  van 
het korps en mijn vader voorzitter 
van het koor. Al gauw hadden mijn 
ouders in de gaten dat ik een muzi-
kaal ventje was, dat op jonge leef-
tijd namen beiden mij mee. Jij wilt 
me misschien niet geloven, maar ik 
was negen jaar en toen wist ik al 
dat ik later dirigent wilde worden. 
Ik vond het machtig mooi. Op mijn 
veertiende  stond  ik  al  voor  een 
jeugdorkestje. Ik moet denken aan 
mijn grootvader. Hij had ook graag 
in  de  muziek  gewild,  maar  dat 
mocht  niet  van  zijn  ouders,  daar 
was geen droog brood mee te ver-
dienen. We zaten na een concert 
eens een keertje samen aan de bar 
toen hij tegen mij zei: Jan, ik ben 
zo blij voor je, weet je, dat ik graag 
zo had willen leven zoals jij nu.’

Meestal is het zo dat bij een inter-
view  sprake  is  van  vraag  en  ant-
woord. Tot nog toe hoef ik alleen 
maar notities te maken.

‘Op de Havo koos ik het pretpak-
ket. Ik had maar één doel, het con-
servatorium.  Dat  is  ook  gelukt, 
eerst  in  Leeuwarden,  later  in  Hil-
versum. Ik  haalde het  grootdiplo-
ma voor koordirectie en trompet. 
Muziek is mijn leven geworden. Ik 
heb een vrouw getroffen, hoe kan 
het  ook  anders,  zij  komt  ook  uit 
een  muziekfamilie.  Nadat  we  ge-
trouwd  zijn,  gingen  we  in  St.  Jo-
hannesga  wonen.  Na  een  poosje 
hebben we dit huis in Oosthem la-
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ten bouwen. Hier wonen we nu al-
weer 27 jaar. We hebben vier kin-
deren gekregen, twee jongens en 
twee meisjes. Drie zijn er al uitge-
vlogen.  Onze jongste zoon woont 
nog thuis en gaat nog naar school. 
Op jouw vraag of ik een gelukkige 
jeugd heb gehad:  it  koe net  bet-
ter.’ 

Jan haalt nog een kopje koffie voor 
me.  Nog  voordat  hij  zit,  zegt  hij: 
‘Natuurlijk zijn er in mijn leven ook 
momenten  geweest,  dat  het  wel 
beter kon.’ 
Ik onderbreek hem met de opmer-
king: ‘De tijd van en na je hersenin-
farct?’
‘Daar  wil  ik  eigenlijk  niet  te  veel 
over zeggen.’
‘Volgens  mij  kunnen  wij  het  niet 
maken hierover niets te schrijven, 
vind je ook niet?’ 
Jan zit er in een ruim zittend shirt 
voor en schuift zijn hand onder de 
korte mouw om zijn bovenarm te 
krabben.
‘Het was tweeduizend dertien. Ge-
lukkig was ik snel in het ziekenhuis, 
zodat nog erger kon worden voor-
komen.  Na  een  week  ben  ik  be-
gonnen  met  revalideren,  alles 
moest weer worden gereset.’ Met 
de tien vingertoppen tegen elkaar 
aangedrukt, maakt Jan een kom in 
beide  handen  waarmee  hij  de 
grootte  van  het  afgestorven  ge-
deelte  in  zijn  rechterhersenhelft 
aangeeft.
‘Zozo!’ is mijn schrikreactie.
‘Om het afgestorven gedeelte zat 
een soort kapsel met daarin opge-
slagen materiaal, dat meehielp de 
wegval van hersenfuncties te repa-
reren  op  andere  plaatsen  in  de 
hersenen.  Maar het was knokken 
om er weer bovenop te komen.’

‘Hoelang duurde die  revalida-
tie?’ vraag ik.
‘Een jaar.’
‘Dus,  alle  koren  en  orkesten 
moesten op zoek naar een ver-
vanger.  Kon je na dat jaar  bij 
ieder weer terecht?’
‘Toen ik ongeveer twee maan-
den  met  de  revalidatie  bezig 
was, kwam één bestuur bij mij 
met de mededeling dat ze een 
goede  vervanger  hadden  ge-
vonden  en  daar  verder  mee 
wilden gaan.’
‘Weinig tactvol, zou ik zeggen.’ 
Jan gaat staan, pakt de laptop 
van de grond, klapt het deksel 
dicht  en  geeft  het  weer  een 
plek  op de eettafel,  gaat  dan 
weer zitten.
‘Eigenlijk had ik dit niet willen 
zeggen, maar ja, inderdaad, je 
kunt zeggen dat ze me letter-
lijk  hebben  afgedankt.  Dat 
kwam hard aan al heb ik me er 
niet  heel  erg  druk  om  ge-
maakt.  Mijn  vrouw  wel,  ze 
vond  het  vreselijk  voor  me. 
Woedend  was  ze.  Het  orkest 
heeft in haar bestaan de nodi-
ge moeite gehad om te overle-
ven,’ komt er zuinigjes achter-
aan.
‘In het begin kon ik niks meer, 
ook  niet  trompet  spelen,  ik 
moest zelfs met de vinger over 
de  notenbalk  om opnieuw  te 
leren waar welke noot  stond. 
Maar gelukkig, al redelijk snel 
merkte  ik  dat  het  verlies  van 
hersenfuncties als het ware in 
plukken terugkwam. Ik ben er 
wonderlijk  voor  weg  geko-
men.’
Ik vraag Jan of er een oorzaak 
voor zijn  herseninfarct  aan te 
wijzen is. Misschien werkdruk, 
stress? 

‘Het is een ongelukkige samenloop 
van omstandigheden geweest, die, 
het  zou  kunnen,  te  maken  heeft 
gehad met werkdruk in combinatie 
met  een  te  hoge  bloeddruk.  Ik 
voelde geen rem, had ook nergens 
geen last van, wie zal het zeggen?’

‘Volgende vraag: wat is  naast  het 
dieptepunt  een  hoogtepunt  in  je 
leven?’
Jan buigt zich over de tafel en pakt 
zijn aantekeningen erbij.
‘Wat  heb  ik  eigenlijk  genoteerd?’ 
zegt hij, alsof hij vergeten zou zijn 
welk  antwoord  op  mijn  vraag  te 
geven.
‘Gooitzen, het klinkt misschien gek 
wat ik zeg, maar het dieptepunt is 
voor mij min of meer een hoogte-
punt geworden.’
Zaten we elk op een hoek van de 
tafel,  nu  gaat  Jan  tegenover  mij 
zitten.  ‘Ik  ben  veranderd  van  ka-
rakter en dat in positieve zin. Voor-
heen was ik fel, had ik weinig ge-
duld, was ik een, ik zeg het maar 
op z’n  Fries,  “gremitich mantsje”. 
Nu ben ik veel milder, heb ik meer 
geduld, ben ik socialer ook. Eigen-
schappen die van veel waarde zijn 
om als dirigent goed te functione-
ren.  Mijn  werk  houdt  me  op  de 
been, ik geniet er ontzettend van. 
Het liefst zou ik alsmaar bezig wil-
len zijn met muziek, gewoon door-
stomen. Onderbrekingen zoals va-
kanties, dat vind ik maar niks, daar 
word ik niet beter van. Een poosje 
geleden werd ik gevraagd mee te 
helpen  om  het  fanfarekorps  in 
Hommerts weer op te bouwen. Ik 
was ronduit blij dat ik verlost was 
om  ’s  avonds  naar  programma’s 
als  ‘Holland  got  talent’  en  meer 
van dat soort akelige uitzendingen 
te kijken. Uit verveling ging ik mijn 
vrouw  Maeike  klieren.  Nee,  wer-
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ken is mijn lust en mijn leven en ik 
heb de mooiste baan die een mens 
zich maar kan wensen.’

Ik  kijk  naar  een  hoofd  dat  een 
beetje  voorovergebogen  is.  Over 
de bril kijkend ziet hij mij aan met 
twee glinsterende ogen.  Zo zie  ik 
hem af ten toe ook voor het koor 
staan. De armen gekruist voor het 
lichaam, het hoofd al knikkend van 
links  naar  rechts  bewegend  om 
vervolgens  hoofdschuddend  en 
met het vingertje omhoog aan te 
geven  dat  de  geleverde  kwaliteit 
het koor onwaardig is.
Het  bevalt  Jan  zeker  niet  om  te-
genover mij te zitten. Hij gaat weer 
terug naar de hoek van de tafel. 
‘Je komt ’s avonds altijd laat thuis. 
Blijf  je  een deel  van de nacht op 
om ’s ochtends laat weer uit bed 
te  stappen?  Hoe  ziet  jouw  werk-
dag er eigenlijk uit?’ is mijn volgen-
de vraag.
‘Nou, ik ga niet meteen naar bed, 
maar blijf ook niet lang meer rond-
hangen.  ’s  Ochtends  ben  ik  altijd 
vroeg uit de veren. Wij hebben al-
tijd  de  gewoonte  gehad  samen 
met de kinderen te ontbijten. Dan 
hadden we het vaste moment van 
de dag dat we elkaar zagen. Daar-
na ging ieder zijn weg.
Ik begin de dag met het leegmaken 
van de mailbox. Daarna werk ik de 
post-it  briefjes  af,  waarop  in  de 

loop  van  de  dag  actiepunten 
zijn  genoteerd.  Die  actiepun-
ten noteer ik zelf maar kunnen 
ook door mijn vrouw of  zoon 
zijn opgeschreven.’ Jan laat mij 
een  voorbeeld  van  zo’n  geel 
briefje zien.
‘Meestal  is  er  naar aanleiding 
van de repetitie van de vorige 
avond  nog  wel  iets  te  doen. 
Dat doe ik meteen de volgen-
de ochtend, dat bevalt mij het 
beste. Daarna ga ik aan de slag 
met  de  repetitie  van  de  ko-
mende  avond.  Ik  maak  een 
programmaatje  van  de  liede-
ren die ik die avond wil laten 
zingen, neem de liederen door 
die ik extra aandacht wil geven 
en leg het te zingen materiaal 
nog op volgorde. Voor elk koor 
is  er een apart  repertoire.  De 
koren moeten natuurlijk  geen 
kopieën  van  elkaar  worden. 
Wanneer  ik  dat  alles  wat  op 
een rijtje heb, ga ik hardlopen 
om  mijn  conditie  op  peil  te 
houden.’
‘Iedere  dag?  Hoeveel  kilome-
ter?’
‘Voor zover het mogelijk is alle 
dagen, ik draaf dan een rondje 
van vijf kilometer.’
‘Netjes, poeh.’
‘Middags ga ik naar de muziek-
school in Sneek. Geef ik meest-
al nog een serie lessen.’
‘Hoeveel middagen doe je dat 
dan?’
‘Vijf.’
‘Meen je niet!’ 
‘Ik ben een man van actie, kan 
onmogelijk  stilzitten  en  niets 
doen.’  ‘Klaagt  je  echtgenote 
nooit eens,  of is  ze niet bang 
dat je weer opnieuw in de lap-
penmand terecht komt?’

Er ligt een brede grijns op het ge-
zicht van Jan wanneer hij mij ver-
zekerd dat  hij  een schat  van een 
vrouw heeft getrouwd.  ‘Zoals  ge-
zegd, ze komt ook uit een muziek-
familie,  weet  hoe  het  werkt.  Bo-
vendien, zij  is  ook altijd druk met 
van alles en nog wat. Ze is nu naar 
haar  vader,  zes  en tachtig jaar  is 
hij.  Ze is  regelmatig te vinden op 
hun familiebedrijf. Ze zijn actief in 
de recreatie. 
Nee,  Gooitzen,  wij  hebben  het 
prachtig  samen.  En…  het  komt 
soms een keertje  voor  dat  ik  me 
wat bezwaard voel. Zo nu en dan 
boeken we voor een weekend een 
hotelletje  en  zijn  we  hele  dagen 
samen.  We  hebben  genoeg  ont-
spanning. 

‘Je  hebt  diploma’s  gehaald  voor 
trompet  en  koor-  en  orkestdirec-
tie.  Je  hoofdkeuze  is  gevallen  op 
dirigeren, waarom?
‘Trompetspelen vind ik nog steeds 
geweldig.  Dat  onderhoud  ik  ook. 
Binnenkort ga ik samen met Sebas-
tiaan, je kent hem wel (organist/pi-
anist) een optreden geven in Me-
naldum. In mijn studententijd heb 
ik in Hilversum een tijdje gespeeld 
bij  het Nederlands Radiokameror-
kest.  Vond  ik  schitterend  om  te 
doen. Heb ook meermalen meege-
daan  aan  het  EO-programma Ne-
derland Zingt op Zondag.’ 
Jan neemt even een korte adem-
pauze en vervolgt dan: ‘In die tijd 
kreeg ik een telefoontje van de di-
recteur (Wybren Valkema) van de 
muziekschool uit  Sneek. Hij  vroeg 
me of  ik  beschikbaar  was  om bij 
hem  op  school  les  te  geven.  Dat 
was  niet  zo’n  moeilijke  keuze, 
want ik wilde wel weer terug naar 
Friesland. In die tijd ben ik ook be-
gonnen met het dirigeren van ko-
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ren en orkesten. Er was veel vraag 
naar dirigenten en ik vond het su-
per.  Ik  had al  wat  ervaring opge-
daan. Op mijn achttiende stond ik 
onder  andere  al  voor  een  jonge-
renkoor. 
Een aantal jaren later wilde Wyb-
ren  Valkema  stoppen  met  het 
mannenkoor  Edoza.  Ik  kwam  in 
beeld om de leiding van het koor 
over  te  nemen.’  Ik  hoor  Jan  een 
paar keer snuiven voor hij  verder 
gaat.
‘Heel  bizar,  mijn  eerste  optreden 
met Edoza vond plaats op de be-
grafenis  van Wybren.  Wanneer ik 
daaraan  terugdenk,  krijg  ik  nog 
steeds kippenvel.’
‘Is  Wybren niet  in het harnas ge-
storven, hoe was dat ook alweer?’ 
Dat  was  inderdaad  het  geval.  Hij 
overleed terwijl hij voor het toen-
malige Hoogovens Harmonieorkest 
in IJmuiden stond.
‘Door deze gebeurtenis heb ik toch 
een speciale band met  Edoza ge-
kregen. Ook tijdens mijn ziektever-
lof  hebben  ze  mij  geweldig  ge-
steund.  Dat  waardeer  ik  nog 
steeds. Ik heb jaren terug een va-
cature, waarvoor ik de nodige be-
langstelling  had,  laten  lopen.  Ik 
moest  een keuze maken en koos 
om die reden voor Edoza.

‘Laten we het eens over je manier 
van  dirigeren  hebben.  Ik  vind  je 
soms best wel streng.’
Jan  is  niet  aangedaan  door  mijn 
opmerking. Voor me zie ik een olijk 
jongensgezicht  met  gitzwart  ste-
keltjes  haar.  Hem  kennende  zal 
binnenkort  de  tondeuse  er  weer 
over  heengaan.  Op  het  moment 
dat  ik  dit  schrijf  moet  ik  denken 
aan  dominee  Zelle.  Die  smeerde 
zwarte  schoenpoets  in  zijn  haar. 
Die opkomende gedachte is eigen-

lijk  te laat,  die had ik  in Oos-
them paraat  moeten  hebben. 
Toch  laat  ik  dit  stukje  tekst 
staan en ben benieuwd of Jan 
hem ook weg censureert.
‘Vroeger  was  ik  streng.  Vol-
gens mij  valt dat  nu best  wel 
mee. Ach, er is wel eens wat ir-
ritatie, maar dat lost zich altijd 
wel op.’
‘Jij  staat  voor de horde, ik  zit 
ertussenin  en  observeer  wel 
eens  deze  en  gene.  De  één 
vindt  zich  nog  beter  zingen 
dan de ander, veel mannen kij-
ken  constant  in  de  muziek, 
zien  je  de  hele  avond  niet 
staan,  anderen  kijken  je  ido-
laat aan, trots dat ze alles van 
buiten kennen en dus niet we-
ten welke noten ze  bij  voort-
during fout zingen. Dan heb je 
zangers  erbij  met  een  ge-
laatstuitdrukking  alsof  zingen 
een constante foltering is, an-
deren trekken dusdanig opge-
togen  schuine  gezichten  van, 
kijk mij toch eens hoe goed ik 
het  doe.  Ik  chargeer  mogelijk 
een beetje, maar roept dit bij 
jou  geen  ergernis  of  deernis-
wekkende gevoelens op?

‘Nee  hoor,  dat  heb  ik  achter 
me  gelaten.  Zoals  gezegd, 
voorheen wel, was ik snel ge-
prikkeld en zo nu en dan was ik 
best  wel  obstinaat,  maar  nu 
niet meer. Dit soort dingen ho-

ren bij het vak. Je moet weten dat 
de mannen komen voor eens stuk-
je ontspanning. De avonden moe-
ten  leuk  blijven  en  daar  speel  ik 
een  belangrijke  rol  in.  Maar  we 
moeten wel serieus zijn.  Daar sta 
ik op. We oefenen om tijdens op-
tredens een stukje kwaliteit te le-
veren. Het streven is  niet  dat die 
kwaliteit perfect moet zijn. Bij een 
amateurkoor  kan de lat  hoog ge-
legd  worden  maar  niet  te  hoog. 
Dat levert alleen maar stress op en 
gaat ten koste van het plezier.’

‘Je houdt zeker niet  zo van vrou-
wen?’ is mijn volgende vraag.
“Hoe kom je bij zo’n vraag?’
‘Je  staat  toch  alleen  maar  voor 
mannenkoren?’
‘Bedoel je dat, ik heb met plezier 
ook voor gemengde koren gestaan 
hoor,’ zegt Jan lachend. 
Het is  toch een prettig mens, die 
Jan,  bedenk  ik.  Zie  hem  eigenlijk 
nooit met een chagrijnig gezicht.
‘Volgende vraag: Hoe denk je over 
de  toekomst  van  mannenkoren? 
De meeste leden verdwijnen eerst 
nadat ze  zijn  omgevallen, om het 
zo  maar  te  zeggen.  Denk  je  niet 
eens, het zou niet onaardig zijn dat 
die of die ermee stopt? En dan de 
aanwas  van  jongere  leden,  die  is 
volgens  mij  moeizaam,  gaat  niet 
meer zoals vroeger, toch?’
‘We hebben bij Westerlauwers on-
langs maar liefst twaalf nieuwe le-
den  kunnen  begroeten,’  reageert 
Jan. Ik ben ervan overtuigd, schrijf 
dat  maar,  ervan overtuigd dat  er 
perspectief is voor ook de grotere 
mannenkoren. Dertig jaar geleden 
was de situatie niet anders dan nu. 
Toen  was  de  gemiddelde  leeftijd 
ook hoog. Wat voor mannen geldt, 
is  dat  ook  op  oudere  leeftijd  de 
stem nog wel iets van een brons-
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achtige  klank  blijft  houden.  Nee, 
grotere  mannenkoren  blijven  le-
vensvatbaar  en er  hoeft niemand 
naar huis te worden gestuurd.’ Jan 
laat geen ruimte voor twijfel over, 
is zeker van zijn zaak.
‘Twaalf  nieuwe  leden  erbij,  kan 
een  koor  ook  niet  te  groot  wor-
den?’ 
‘Hoe groter de hond, hoe meer lui-
zen, dat wel,’ zegt Jan, ‘maar het is 
mij niet snel te groot. Trouwens, je 
moet  straks  even  meelopen  naar 
mijn  tuinhuisje.  Daar  heb  ik  veel 
meer van dit soort tegeltjeswijshe-
den hangen.’

‘Hoe typeer je jezelf als dirigent?’
Jan pakt z’n briefje met steekwoor-
den  erbij  en  zegt:  ‘Ik  ben  gedre-
ven, heb geduld, het dirigeren doe 
ik  met  de  nodige  humor.  En  be-
langrijk  is  ook  dat  ik  sociaal  en 
meelevend ben.  Er gaat niets bo-
ven  een  goede  verstandhouding 
met bestuur en koorleden.’
‘Dat is duidelijk,’ zeg ik en pak mijn 
lijstje  met  vragen  erbij.  Jan  doet 
hetzelfde  en  loopt  het  rijtje  ook 
langs. Hij leest zelf een vraag voor 
die nog niet aan de orde is geko-
men. Wat vind je als mens echt be-
langrijk in dit leven?
‘Jij  denkt  vast,  alleen  muziek,’  zo 
begint  hij,  ‘maar  dat  is  niet  zo. 
‘Muziek  is  zeker  belangrijk  voor 
mij,  maar  mijn  gezin  en  familie 
staan op nummer één. Wanneer ik 
daar  nodig  ben  dan  schuif  ik  de 
muziek aan de kant. Zo door de ja-
ren heen heb ik  veel  ervaring  en 
routine  opgebouwd  en  kan  ik  zo 
nodig wel  onvoorbereid naar  een 
repetitie of lesgeven. Ik hoef niet 
persé de hele dag met muziek be-
zig te zijn. Voor mijn infarct zou ik 
dat  laatste  niet  gezegd  hebben, 
denk ik. Wonderlijk dat het herstel 

zo  positief  heeft uitgepakt,  al 
moet ik toegeven, dat wel, dat 
ik er niet helemaal ongeschon-
den  uit  gekomen ben.  Ik  heb 
wat minder gevoel in mijn lin-
kerarm en -been, maar dat kan 
ik wel hendelen, daar merken 
de mensen niets van.’

We komen nog even te  spre-
ken  over  mooie  en  minder 
mooie  ontwikkelingen  in  de 
muziek. Zo ziet Jan vaak jonge 
muziektalenten stoppen.  Daar 
is veel energie in gestoken en 
van de één op de andere dag 
kiezen ze niet meer voor mu-
ziek. Bijzonder jammer. Bij ou-
dere mensen zie  je  daarente-
gen de belangstelling voor mu-
ziek  weer  toenemen.  Zij  had-
den vroeger niet  de mogelijk-
heid  om voor een instrument 
te kiezen of pakken het na lan-
ge  jaren  weer  op.  Onlangs  is 
Jan in Workum voor volwasse-
nen  een  muziekgroep  begon-
nen. Jan vindt het geweldig te 
zien hoe mensen plezier bele-
ven aan muziek en ontdekken 
wat  het  voor  ze  kan  beteke-
nen.

‘Ik heb zo langzamerhand wel 
genoeg informatie om een ver-
haal  te  schrijven.  De  laatste 
vraag: ben je nog op een ande-
re manier actief buiten de mu-
ziek, heb je úberhaupt nog tijd 
voor hobby’s?’
Jan strijkt  met  zijn  hand over 
zijn  haardos.  Het  kan  niet  de 
bedoeling  zijn  het  kapsel  te 
fatsoeneren.
‘Mijn  vrouw is  meer  actief  in 
besturen en bij  andere activi-
teiten in het dorp. Dat is niets 
voor mij. Ik ben meer een na-

tuurmens. Ik wil graag buiten zijn. 
Doe aan nazorg bij de vogelwacht, 
mag  graag  wandelen  en  vissen. 
Ben een poosje  geleden nog met 
Jannes van het Westerlauwers we-
zen vissen. Hij had het grootste ge-
wicht,  ik  het  grootste  aantal.  Wij 
beschouwen  dat  als  remise,  dus 
we  houden  dit  jaar  nog  een  vis-
wedstrijd. En ik mag graag koken. 
Dat vind ik leuk om te doen en ik 
doe het ook regelmatig. Mijn zoon 
is  sinds  enige  tijd  kok in  Zwitser-
land.  Ik  zei  tegen hem, als  je  die 
kans  graag  wilt,  pak  hem  dan. 
Trouwens, ik heb destijds ook een 
smaakverandering  ondergaan. 
Vlees en alcoholische dranken bij-
voorbeeld,  ik  raak  het  niet  meer 
aan. Als ik het ruik word ik al mis-
selijk, dus het is wel handig dat ik 
zo  nu  en  dan  voor  het  aanrecht 
sta.’

Aan de wanden in de overkapping 
hangen  tal  van  borden  en  tegels 
met  spreekwoorden en gezegdes, 
veelal in de Friese taal. ‘Mooi hè?’ 
zegt Jan terwijl zijn ogen langs de 
wanden  glijden.  ‘Bepaalde  tijden 
haal  ik  er  inspiratie  uit,  geven ze 
me een goed gevoel. Ernaar te kij-
ken en ze te lezen, het doet wat 
met me.’ 
Ik kijk  er met verwondering naar. 
Eéntje die mij opvalt, lees ik voor. 
‘De Hear is Tahearder bij  elts  pe-
tear.’  (De  Heer  is  Toehoorder  bij 
elk gesprek). Is het toeval of geen 
toeval dat ik deze tegeltjeswijsheid 
op dit moment onder ogen krijg? 
Tijdens ons gesprek had Jan aange-
geven dat je wel iets moet hebben 
met het geloof, anders zou hij dit 
werk  niet  kunnen  doen.  Hij  kiest 
bewust voor christelijke koren. 
‘Onlangs had ik de dominee op vi-
site.  Hij  gaf  te kennen dat hij  mij 

5



niet  zo  veel  in  de kerk  zag.  Daar 
heb  ik  soms  ook  wel  een  beetje 
last van, maar dominee, heb ik ge-
zegd,  volgens  mij  kom  ik  in  veel 
meer kerken  dan u.  Daar  had  hij 
niet van terug.’ 

Jan wenst me nog succes met het 
schrijven  van  het  verhaal  dat  we 
binnenkort de leden van zijn koren 

in  Sneek,  Buitenpost  en  Dok-
kum gaan aanbieden. 
‘Het  spijt  me,’  zeg  ik  nog  bij 
het  afscheid,  ‘maar  ik  ben 
morgenavond verhinderd voor 
de koorrepetitie.’
‘Jij!!  verhinderd,  waarom  zeg 
je dat nu pas, kunnen we net 
zo goed de repetitie afblazen,’ 
reageert  Jan  quasi-verbouwe-
reerd. 

‘Ik durfde er niet mee voor de dag 
te  komen,  bang  dat  je  boos  zou 
worden,’  geef  ik  als  antwoord, 
‘sorry, ik kan echt niet komen.’
Jan  biedt  aan  dat  hij  de  andere 
honderd en tien man dan wel even 
zal afbellen.
Wie  wil  niet  zingen  in  een  koor 
met zo’n dirigent ervoor?

6

Elk koor zijn eigen aanpak.


