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kon je verderop de balans herstellen door 

terughoudender te zijn. Ik vond het maar 

een bedenkelijke manier van werken ... 

Maar de reis naar Purmerend bleek voor 

mij een weg naar Damascus te zijn, 

opeens viel het kwartje. Ik besloot Piet 

Kee toestemming te vragen privé-les te 

nemen bij Ewald Kooiman. Piet vond het 

een goed plan en steunde het van harte.

Ewald en ik hebben in de loop der jaren 

veel contact gehad. Hij was mijn coach 

bij verkenningstochten in musicologische 

onderwerpen en volgde de ontwikkeling 

van mijn orgelspel met grote interesse. 

Later zaten we samen in het bestuur van 

de Haarlemse Orgelmaand, waarin hij 

opviel door creatieve ideeën. Als voor-

zitter leidde hij jarenlang de vergade-

ringen met een plezierig overwicht. Hij 

gaf veel ruimte voor brainstorming, die 

hij beknopt wist samen te vatten en in 

beleidsvoorstellen om te zetten. Zo wist 

hij ook het beste uit elk bestuurslid te 

halen. 

Het bezoeken van zijn concerten was een 

groot genoegen. Hij wist me altijd aan 

mijn oren te trekken, te shockeren en te 

ontroeren. Ik herinner me een prachtige 

“Ik leerde het spel van Ewald Kooiman 

kennen via de ncrv-radio, eind jaren 

zestig. Hij won mij voor de oud-Franse 

muziek. In het studiejaar 1974-75 kreeg 

ik les van hem. Zijn oud-docent Piet Kee, 

bij wie ik was gaan studeren, gaf een jaar 

geen les en had Ewald gevraagd zijn stu-

denten over te nemen. Ewald bleek een 

groot pedagoog te zijn, die je vriendelijk 

doch beslist met je tekortkomingen con-

fronteerde. Ook reikte hij veel handige 

studiemethoden aan, waarmee je die 

manco’s kon aanpakken. Zijn ideeën over 

orgelspel vond ik bijzonder, zo bijzonder 

dat ik er erg aan moest wennen. Toen 

Piet Kee ruim een half jaar later terug 

was, gaf ik een concert in de Lutherse 

Kerk in Purmerend. Ik speelde stukken 

die ik bij Ewald gestudeerd had. Tijdens 

het concert speelde ik alles totaal anders 

dan op de repetities. Ik realiseerde me 

dat Ewald heel veel had losgemaakt dat 

na ruim een half jaar onverwachts boven-

kwam. Hij probeerde me namelijk te 

leren om niet alles van een interpretatie 

vast te leggen. Dat bracht het risico met 

zich mee dat je bepaalde zaken op het 

concert ging overdrijven. Door goed naar 

jezelf te luisteren, onderkende je dat en 

Organisten

In memoriam Ewald Kooiman
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(1938-2009)
In kringen rond het orgel is met 

ongeloof en ontzetting gereageerd 

op het ontijdig heengaan van 

Ewald Kooiman. Hij overleed in de 

nacht van zaterdag 24 op zondag 

25 januari j.l. tijdens een vakantie 

in Egypte aan de gevolgen van 

een hartstilstand. Vorig jaar werd 

hij zeventig jaar. Ter gelegenheid 

daarvan werd op 13 juni 2008, 

een dag voor zijn verjaardag, op 

de Vrije Universiteit in Amsterdam 

een feestelijk symposium gehou-

den. Zijn oud-leraar Piet Kee com-

poneerde voor deze gelegenheid 

het orgelwerk Zeventig Akkoorden. 

Voor de levensloop van Ewald 

Kooiman verwijzen we hier naar 

het interview met hem, dat in de 

Orgelvriend van juni 2008 is gepu-

bliceerd.

In dit “In memoriam” bijdragen 

van Jos van der Kooy en Gerco 

Schaap. 

Aan het Couperinorgel in de Aula van de Vrije Universiteit (1983).

Tijdens cd-opnamen aan het Holzhey-orgel 
in Weissenau.
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allebei geen zin had, dan pikte ik een 

bioscoopje” ... Met dezelfde eenvoud 

sprak hij het dankwoord na het 

symposium op 13 juni vorig jaar. Je 

kon een speld horen vallen toen hij 

heel persoonlijk werd en in uiterst 

bescheiden woorden sprak over de 

steun die hij in de loop der jaren aan 

het geloof had gehad, en aan “de lief-

de van zijn leven”, zijn vrouw Truus.

Ewald was een voortrekker op het 

gebied van muziekwetenschap, orgel-

kunde en orgelspel. Zijn reputatie 

was internationaal en wereldwijd. We 

zullen hem heel erg missen. We den-

ken aan zijn vrouw Truus, zoon Peter 

en schoondochter Christina, dochter 

Mirjam en schoonzoon Ruud met 

hun jonge kinderen Emilia en Philip. 

Zij zullen opa Ewald erg missen, ze 

speelden graag met hem op de twee 

orgels in de studio achter zijn huis 

in Hoofddorp. Zijn plezier in muziek 

deelde hij met de jongste generatie.”

[Jos van der Kooy]

Aan het “In memoriam” van Jos van 

der Kooy heb ik weinig toe te voegen.

Toch veroorloof ik me een kleine 

aanvulling, ook omdat ik Ewald 

Kooiman recentelijk voor de Orgel-

vriend interviewde. Wanneer je een 

vraaggesprek met iemand hebt in 

zijn eigen omgeving, kan het niet 

anders of er ontstaat een band met 

de geïnterviewde. Jarenlang had ik 

tegen Ewald Kooiman opgekeken als 

‘orgel-coryfee’. Toen ik hem vorig jaar 

op 29 april opzocht in Hoofddorp 

uitvoering van Combat de la Mort et 

de la Vie uit Les Corps Glorieux van 

Messiaen, zomer 1971 in de Grote of 

Sint-Bavokerk te Haarlem. In Amster-

dam hoorde ik hem de Zweite Sonate 

van Reger spelen, het enige stuk van 

Reger waar ik niet van hield. Door 

zijn beeldend spel raakte ik ervan 

onder de indruk. Werken van zijn 

oud-leraar Langlais speelde hij ook 

graag, met name het schitterende 

Évocation uit de Hommage à Rameau. 

Enige jaren geleden speelde hij in 

de Wester in Amsterdam het Dritter 

Theil der Klavierübung van Bach. We 

hadden een prachtige middag met het 

uitzoeken van registraties. We heb-

ben elkaar urenlang voorgespeeld. 

Ewald was altijd op zoek naar de 

ideale klank, alle registraties werden 

beneden afgeluisterd. In de Haarlemse 

Bavo voelde hij zich een ‘gifmenger’. 

De meest onwaarschijnlijke regis-

tercombinaties leverden verrassende 

resultaten op. Vaak heb ik van zijn 

vondsten gebruik gemaakt. 

Ewald was een muziekwetenschapper 

pur sang. Maar de wetenschap stond 

altijd in dienst van de klank en de 

communicatie met zijn publiek. Als 

kerkmusicus was hij verbonden aan 

de Gereformeerde Keizersgrachtkerk 

in Amsterdam en aan de eveneens 

Gereformeerde Pauluskerk in Amstel-

veen. Vanaf 1973 was hij organist van 

de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Hij gaf talloze lunchpauzeconcerten 

op het onder zijn advies gebouwde 

‘Couperinorgel’. Minder bekend is dat 

hij kerkorganist was in de kapel van 

het VU-Ziekenhuis. Hij speelde graag 

in deze diensten, die een sterk pas-

toraal karakter hebben, en bereidde 

de diensten minutieus voor. Het 

harmoniseren van kerkliederen had 

zijn grote belangstelling. Hij verge-

leek heel veel zettingen. Alle recent 

verschenen koraalboeken onderwierp 

hij aan nauwkeurig onderzoek. Door 

het oecumenisch karakter van het 

ziekenhuispastoraat kwam hij ook in 

aanraking met liederen uit de rooms-

katholieke liturgie en met het reper-

toire van de basisgemeente. Die con-

frontatie ging hij met de hem eigen 

nieuwsgierigheid aan.

Ewald was een getalen-

teerd maar ook kritisch 

man. Zijn drie promo-

vendi, Hans Fidom, 

David Adams en René 

Verwer, hadden in hem 

een optimale promotor. 

Toen ik hem eens vroeg 

naar de dissertatie van 

Pieter Dirksen over de 

orgel- en klavecimbel-

muziek van Sweelinck 

die op het punt stond te 

verschijnen, zei hij: “Die 

moet je gelijk bestellen. 

Ronduit een meesterwerk.” 

Aan zijn interesse in mijn 

bezig zijn met hedendaagse muziek 

had ik veel steun. Regelmatig pro-

beerde hij me over te halen een boek 

over improvisatie te gaan schrijven. 

Tweemaal speelden we samen tijdens 

een kerkdienst in de Westerkerk 

in Amsterdam. De eerste keer was 

dat bij de uitvaart van onze weder-

zijdse vriend prof. dr. F.C. Stam, de 

tweede keer was dat bij het huwelijk 

van zijn dochter Mirjam. Mijn broer 

Ruud was de bruidegom, vandaar ons 

gezamenlijk orgelspel bij die gelegen-

heid. Ik herinner me hoe ik onder de 

indruk was van zijn vertolking van 

de Prélude uit Prélude, Fugue et Vari-

ation van Franck, die hij op verzoek 

van zijn dochter speelde. Een uiter-

mate verfijnd, spontaan en tegelijk 

evenwichtig rubato, waarin je zijn 

bezig zijn met de inégalité van Franse 

oudvaders zoals Couperin en De 

Grigny terughoorde. Ik heb hem vaak 

gevraagd om integrale opnamen van 

Franck, Couperin en De Grigny. Maar 

met veel vreugde en plezier begon hij 

aan zijn derde Bach-integrale, die nu 

onvoltooid blijft. 

Een van Ewalds sterke punten was 

het indelen van zijn tijd. Toen ik hem 

tijdens onze eerste les vroeg hoe hij 

het voor elkaar had gekregen om de 

studie Frans en de studie orgel te 

combineren en op het hoogste niveau 

af te sluiten, kwam het antwoord: 

“Als ik geen zin had in Frans, ging ik 

orgelspelen, zag ik dat niet zitten, dan 

ging ik met Frans bezig. En als ik in 

Ergens in Europa ... 
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en hem begroette met “Dag meneer 

Kooiman”, was het eerste dat hij zei: 

“ik heet Ewald, laten we vooral niet 

gewichtig doen” en we namen plaats 

aan de keukentafel voor een kop 

sterke koffie. Nóg heb ik spijt dat ik 

hem niet gevraagd had ‘iets voor de 

foto’ aan te trekken in plaats van het 

dominant gestreepte shirt, maar ook 

dát beeld paste perfect in Kooimans 

‘doe-maar-gewoon’-levenshouding.

Een belangrijk deel van mijn orgel-

repertoirekennis heb ik te danken 

aan ncrv-radioseries in de jaren ’70 

en ’80 onder zijn redactie, zoals ‘Tus-

sen Bach en Mendelssohn’, ‘Roman-

tiek, bekend en onbekend’ en ‘César 

Franck en tijdgenoten’, en aan zijn 

plaatopnamen. Zoals hij het groten-

deels onontgonnen orgelrepertoire 

uit de late achttiende en negentiende 

eeuw aan de vergetelheid ontrukte, 

maar ook hoe hij Jan Zwart bij gele-

genheid van de Jan-Zwart-herdenking 

in 1977 te midden van diens tijdgeno-

ten plaatste ... Dat waren niet alleen 

voor mij maar voor veel liefhebbers 

van orgelmuziek ‘eyeopeners’.

Als bestuurslid van de Stichting 

Comité Kerkconcerten, die tot in de 

jaren ’90 de zaterdagavond-orgelserie 

in de Oude Kerk te Amsterdam orga-

niseerde, maakte ik Kooiman mee 

als concertgever. Hij schrok er niet 

voor terug om een triosonate van 

Bach op het Vater/Müller-orgel met 

zijn taaie tractuur te spelen. Ook zijn 

vertolking van Bachs Praeludium in 

G BWV 541 als toegift na een Bach-

concert zal me altijd bijblijven: in 

sneltreinvaart gespeeld, met gekop-

pelde klavieren en zonder de musi-

cologische zwaarwichtigheid waaraan 

ander Bach-spel wel eens mank gaat. 

Wat dat betreft gaf ik de voorkeur 

aan ‘Kooiman live’ boven zijn Bach-

vertolkingen op lp en cd.

Ten slotte hebben zijn artikelen en 

kritische boekbesprekingen in Het 

Orgel, de hoesteksten bij de Bach-

platenserie en zijn rede bij de aan-

vaarding van het ambt van bijzonder 

hoogleraar in de Orgelkunde (Jacques 

Lemmens, Charles-Marie Widor en de 

Franse Bach-traditie) mij, ook jaren 

na publicatie, veel inzicht verschaft in 

de desbetreffende onderwerpen.

Op woensdag 4 februari vond in 

de Westerkerk te Amsterdam een 

lange, indrukwekkende afscheids-

dienst plaats. Sprekers waren onder 

meer ds. F. Oosterwijk (predikante 

van de Westerkerk) Hans Koenders 

(voorzitter Stichting Internationaal 

Orgelconcours Haarlem), Jannette 

Delver (hoofd geestelijke verzorging 

VU Medisch Centrum), Hans Fidom 

(Orgelpark) en de voorgangers ds. G. 

den Heeten en ds. A. van der Wal uit 

Hoofddorp. Jos van der Kooy had als 

organist een belangrijk aandeel in de 

dienst. Naast werken van J.S. Bach en 

Franck vertolkte hij het werk Zeventig 

akkoorden (en enige meer) voor Ewald 

dat Piet Kee voor Kooimans zeventig-

ste verjaardag schreef.

Hans Koenders refereerde aan de 

jaren dat zijn vriend Ewald “kundig 

en spannend” de Haarlemse stich-

tingsvergaderingen leid-

de. “We hadden samen 

een ceremonieel. Hij 

zei: ‘Bonjour mon prési-

dent’, en ik antwoordde: 

‘Bonjour mon professeur!’ 

Een gulle, luide lach 

begeleidde deze cere-

monie.” “Opmerkelijk 

waren ook zijn uitspra-

ken bij de interpreta-

tieconcerten van onze 

zomeracademie. Eén 

ervan vergeet je nooit 

meer, toen hij het had 

over de in de barokmu-

ziek bekende Stylus Phantasticus. Hij 

hamerde erop dat dat nooit een Stylus 

Locomotivus mocht worden, een soort 

beatritme.” En: “Vandaag rest ons de 

troost van de schoonheid: het œuvre 

dat Ewald nalaat.” Hiermee doelde 

Koenders ook op Ewalds jarenlange 

bibliotheekarbeid die resulteerde in 

de uitgavenserie Incognita Organo en 

Repro Organo. “Veel organisten, zeker 

die op amateur-niveau, bewees hij 

hiermee een dienst. Hij tilde hen op 

een hoger niveau.”

Hans Fidom memoreerde Kooimans 

hekel aan “onzin” in de wetenschap-

pelijke wereld. “Ewald hanteerde sim-

pelweg het ‘scheermes van Ockham’. 

Ockham was een geleerde monnik uit 

de 14e eeuw. Bij elke kwestie die hij 

bestudeerde, sneed hij allereerst alle 

ruis, alle onbelangrijke details, alle 

ingewikkeldheid weg. Een manier van 

werken die je snel tot de kern brengt, 

bepaald geen overbodige luxe in deze 

postmoderne tijden, waarin domweg 

alles belangrijk wordt gevonden – en 

dus eigenlijk niets meer.” Ook zijn 

promovendi, waarvan Fidom er een 

was, reikte hij Ockhams scheermes 

aan. Door zijn studenten aandacht 

voor hoofdzaken en afzien van bij-

zaken voor te leven, heeft hij hen 

“opgeleid voor de muziekwereld die 

nu in de maak is, waarin enthousi-

asme en samenwerken centraal staan, 

in plaats van kritiek en controle”.

Ds. F. Oosterwijk las de ‘Levensschets 

van Ewald’ voor, geschreven door zijn 

kinderen Peter en Mirjam, waaruit we 

hem leerden kennen als een zorgzame 

vader en echtgenoot, en een enthousi-

aste grootvader voor zijn kleinkinde-

ren. Dat familiegevoel sprak ook uit 

de fotocollage die zijn kinderen in de 

kerk hadden neergezet en werd per-

fect samengevat door het naambordje 

naast de voordeur in Hoofddorp: 

“Prof. Dr. Ewald Kooiman cum suis”.

Na een dienst van tweeënhalf uur 

werd aan Ewald Kooiman de laatste 

eer gebracht en vond in kleine kring 

de graflegging plaats op de oude alge-

mene begraafplaats in Hoofddorp.

[Gerco Schaap]
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Aan zijn studieorgel, april 2008.
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cantor een titulair organist in dienst 
die zorg droeg voor het orgelspel 
in de vele zondagse en doorde-
weekse diensten, terwijl Bach met 
zijn ‘Thomaner’ verantwoordelijk 
was voor de figurale muziek. Ik 
denk dat ik van pure angst geen 
noot zou durven te spelen en bij 
iedere misser een kop als vuur zou 
krijgen (en bij ieder complimentje 
hoogstwaarschijnlijk ook). 

In de maanden maart en april, als 
het de tijd is om de passionen te 
spelen, te zingen of te beluisteren, 
denk ik vaak aan Bachs begaafde 
orgelleerling, die de continuopartij 
van die kolossale werken op het 
orgel mocht uitwerken, met Bach 
zelf staande in het ensemble, druk-
doende met een rol papier in z’n 
hand om de jongetjes – zangers 
en instrumentalisten – in toom te 
houden. Waar nodig zong hij mee, 
zelfs als het ging om de hoogste 
jongenspartij. Ondertussen zit daar 
die jongeman, verscholen achter 
het rugwerk van het orgel, de krie-
belige cijfertjes onder de continuo 
bas te vertalen in de akkoorden die 
het hele werk zijn ‘harmonische 
kleur’ moeten geven. Wat een 

onvoorstelbare verantwoordelijke taak. Hij mag nog van geluk spreken dat 
Bach de tijd gevonden had om de passionen zeer gedetailleerd te becijferen 
(nadat een klerk die hele bas al een toon getransponeerd had in verband 
met de afwijkende toonhoogte van het orgel). 

Die organist had alléén die baspartij op z’n lessenaar staan, niet een over-
zichtelijke partituur, hij zat behoorlijk geïsoleerd van de overige musici en 
wist dat de cantor al die akkoorden in z’n hoofd had, ieder leesfoutje en 
iedere ongelijkheid hoorde en waarschijnlijk voortdurend dacht: “zou dat 
niet wat interessanter kunnen klinken?, een basso continuo uitwerking is 
toch iets anders dan een droge reeks akkoorden achter elkaar. Die uitwer-
king moet toch stimuleren om met hart en ziel muziek te maken.” Hoe moet 
dat jongmens zich gevoeld hebben toen hij die klus voor het eerst deed? 
Bach staat te boek als een heel humaan mens die streng was, maar ook 
uitbundig kon prijzen, die echt blij kon zijn met zijn ‘uitvoerenden’ als het 
goed ging, een man bovendien met humor. Fijn om mee te werken.

Ik merk dat ik al schrijvend over Bachs schouder heen zit te mijmeren 
over Bachs ‘vaste organist’ die nú is overleden: streng, uitbundig prijzend, 
glunderend als het lukte, en met humor: zo hebben wij hem toch allemaal 
gekend!

Gert Oost

Onder die kop stond in de Volks-
krant het bericht over het overlij-
den van Ewald Kooiman. Al weer 
iemand uit onze kring die overlijdt, 
nog ‘midden in het leven’. Wat 
staan er deze winter vaak artikelen 
‘ter nagedachtenis’ in de Orgel-
vriend, mensen die we persoonlijk 
hebben gekend, met wie we heb-
ben samengewerkt, dierbare orga-
nisten, orgelbouwers, orgelvrien-
den. Wat een schok iedere keer. 
Aan de dood kun je niet ‘wennen’. 
Met Ewald beleefde ik vooral het 
begin van onze loopbaan. 

Toen we in 1968 afstudeerden, 
Ewald aan het Muzieklyceum in 
Amsterdam bij Piet Kee en ik aan 
het Amsterdams Conservatorium 
bij Albert de Klerk, nodigde de 
concertcommissie van de Lau-
renskerk in Rotterdam ons geza-
menlijk uit voor een orgelconcert 
(op het transeptorgel, het grote 
Marcussen-orgel was nog niet 
klaar). We mochten ons presente-
ren als twee ‘jonge broekjes’, elk 
een heel concert werd als een te 
groot risico gezien. We spraken af 
allebei een Triosonate van Bach 
te programmeren. Dat is heerlijk 
spelen op dat orgel en we waren nergens bang voor. Nadien gingen we 
ieder onze eigen weg; we kwamen elkaar in allerlei verbanden tegen, op 
festivals, bijzondere concerten, bij gezamenlijke vrienden in de DDR en bij 
heel persoonlijke aangelegenheden, zoals de rouwdienst om Wim ter Burg, 
naaste familie van Ewald en voor mij iemand met wie ik veel en graag 
samenwerkte. Hoewel we normaal wel aardig ons zegje deden, wisten we 
op zo’n moment niet goed wat we tegen elkaar moesten zeggen. Aan de 
dood wen je immers niet. 
De doden draag je mee in je hart, maar ik zie onze collega’s en vrienden zo 
graag in levende lijve.

‘De vaste organist van Bach’ had ik als titel voor de column van april 2009 
al maanden in mijn agenda staan. Met de man die dat daadwerkelijk was in 
Bachs tijd van leven had ik wekelijks ‘contact’ toen ik werkte aan mijn boek 
over de grote Thomascantor. Ik had met hem te doen: je zult maar de vaste 
organist van de Thomaskerk van Leipzig zijn, week in week uit spelen onder 
de bezielende leiding van die Johann Sebastian die, voordat hij naar Leipzig 
kwam, al grote triomfen had gevierd als orgelvirtuoos (en orgeldeskundige). 
Zijn orgelcomposities logen er ook niet om. Met name Bachs jeugdwerken 
vragen een geweldige techniek voor handen en voeten. Toen Bach naar 
Leipzig ging, gaf hij die carrière mede door tijdgebrek grotendeels op. Hij 
was niet de ‘vaste’ organist van die kerk. De Thomaskerk had naast de 

“De vaste organist van Bach”


