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inmemoriam

Anne Pasveer: showman
in hart en nieren
Anne Pasveer, zoon van oprichter Jaap, was het gezicht van
het Leeuwarder Pasveerkorps.
Op 22 juni overleed hij op 63jarige leeftijd.
Anne Pasveer werd op 9 april
1948 geboren als zoon van Klaasje Waterlander en Jaap Pasveer.
Vader Jaap, postbode in Huizum,
was destijds de drijvende kracht
van het muziekkorps, dat toen
nog het Leeuwarder Jeugd Tamboer- Pijper- en Lyrakorps heette. Anne kreeg de muziek dus
met de paplepel ingegoten.
Hij kreeg later trommelles in
de eerste repetitieruimte van het
korps, bij bouwbedrijf Boringa
aan de Schrans. Maar de kleine
Anne stak zijn vrije tijd liever in
een potje voetbal. Het werd
vader Jaap dan ook snel duidelijk dan zijn zoon meer geschikt
was voor de functie van tamboer-maître, de sturende man
van het korps.
Deze taak vervulde Anne met
verve: met rappe pas, de borst
vooruit en de karakteristieke
vinger omhoog leidde hij de
groep. Hij was een ‘showman’ in
hart en nieren. ,,Anne was iemand met flair en bravoure,
iemand die altijd de show stal
bij het publiek. Hij ging daar
soms zo in op, dat hij vergat dat
er achter hem nog vijftig muzikanten stonden’’, vertelt huidig
voorzitter Henry De Boer. ,,Hij
wist het publiek zo goed te bespelen, dat hij bij verschillende
concoursen werd uitgeroepen
tot beste tamboer-maître’’, aldus
leeftijd- en korpsgenoot Douwe
Huizinga.
Jaap was in 1960 de oprichter
van het latere Pasveerkorps, dat
ontstond uit een samenvoeging
van gymvereniging Quick en
muziekkorps de Volharding. Na
zijn overlijden in 1963 kreeg de

Anne Pasveer.
A-selectie de naam Pasveergroep. In 1967 werd de Pasveergroep omgedoopt tot Pasveerkorps.
,,Elke keer als we spelen denk
ik: kon mijn vader dit maar
meemaken. Hij heeft dit allemaal teweeggebracht. Als je ziet
wat voor topprestaties er worden geleverd, dan ben ik daar
enorm trots op’’, zei hij wel
eens. Als hem de vraag werd
gesteld of hij het korps naar
zichzelf had genoemd, antwoordde Anne dan ook altijd
trots: ‘nee, naar mijn vader’.
In 1971 trouwde Anne met
verpleegster Jannie Hoekstra, die
hij al vanaf jonge leeftijd kende.
Het echtpaar kreeg drie kinderen. Na zijn militaire diensttijd
kwam de Huizumer in dienst bij
Dehnert en Jansen, een groot
bedrijf in woning- en projectinrichting, waar hij bijna veertig
jaar bleef.
Toen Anne na achttien jaar
vanwege drukte met werk en
gezin stopte als actief lid, bleef
hij betrokken bij het Pasveer-

korps. De laatste jaren zette hij
zich in voor de sponsorcommissie Pasveer Partners. Ook was hij
er altijd bij op het vierjaarlijkse
wereldmuziekconcours in Kerkrade.
In 2010 was Anne een van de
spelende oud-leden in de reünieband. Als tamboer-maître stond
hij opnieuw voor de club, alsof
er geen dertig jaar tussen hadden gezeten. Tijdens de viering
van het vijftigjarig bestaan in
het Cambuurstadion werd Anne
Pasveer benoemd tot erelid. Hij
zei de benoeming ook te beschouwen als een eerbetoon aan
zijn vader.
Na het jubileumfeest ging het
snel achteruit met de gezondheid van Anne, bij wie eind 2008
longkanker was geconstateerd.
Op 22 juni overleed hij. Het
korps vormde een rode draad
tijdens het afscheid van Anne. Er
klonken drie nummers van de
laatste cd en de (oud)leden
vormden een haag. Een laatste
eerbetoon.
INES JONKER

