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WESTZAAN 

Het was zondagmiddag goed toeven in de imposante in 1740 gebouwde Grote Kerk waarmee het dorp 
Westzaan aan de buitenwereld liet zien dat het meetelde in de Zaanstreek. 

Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland had dit keer deze locatie uitgekozen voor het jaarlijkse winterconcert, daarbij 
ondersteund door de vocale inbreng van het vrouwenkoor ’t Zingt Geheid uit Assendelft. 

Het publiek in de bomvolle kerk kreeg een gevarieerd programma voorgeschoteld waarbij het orkest voor een deel 
putte uit het repertoire van Nederlandse componisten, zoals Jacob de Haan, Rieks van der Velde en Carl Wittrock, 
afgewisseld met werken van Jay Boccok, Kazuhiro Morita, Michael Brown en John Higgins. 

Het vrouwenkoor ging geheel op de kersttoer met lekker in het gehoor liggende Engelstalige liederen, met een 
uitstapje naar het Latijn en het Nederlands. Koorlid Monique Houwertjes zorgde voor een Zaanse primeur door het 
lied ’The Spirit of Christmas’ van Cy Coleman te voorzien van een zelf geschreven tekst. Ook Jeroen Conijn zorgde voor 
een primeur met zijn vertolking van het Westzaanlied, geschreven door hemzelf en Jeroen Duijvestijn in een 
harmoniebewerking door Rolf Hoogenberg. Met vaste stem, ondersteund door het orkest en het koor dat de refreinen 
extra volume gaf, zong hij zijn loflied op het dorp van de kroosduikers en de schoonheid van het Guisveld. Met het 
concert werd nog eens onderstreept dat blaasmuziek en een koor een prima combinatie vormen. Afwisselend en voor 
ieder wat wils. 

Het koor dat volgend jaar zijn dertigjarig bestaan viert, staat alweer ruim acht jaar onder leiding van Amèl van der 
Hulst, een bevlogen dirigent die met gracieuze gebaren het beste uit haar gezelschap naar boven haalt. Dat geldt 
evenzeer voor Rolf Hoogenberg, sinds vier jaar de dirigent van het blaasorkest. 

Winterconcert 

Winterconcert met Dagorkest Zaanstreek-Waterland en vrouwenkoor ’t Zingt Geheid in de Grote Kerk te Westzaan. 
Bijgewoond zondag 16 december. 
 


