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Redactioneel
Het is de redactie weer gelukt om een goed gevuld blad samen te stellen.
Uiteraard met de nodige berichten, orgelbouwnieuws, recensies en humor,
maar ook een drietal artikelen: Wat voor orgel komt er in Roermond (een
kathedraal heeft een voorbeeldfunctie; dus geen onbelangrijk gegeven!), De
ouder wordende stem (ook onze koren vergrijzen/verouderen; hoe daarop in te
spelen?) en een uitgebreide bespreking van "Door mensen gezongen".
Uiteraard respecteren we de mening van de schrijvers van de artikelen,
welke niet noodzakelijkerwijs die van de redactie of het KDOV-bestuur hoeven
weer te geven. Mocht u de behoefte gevoelen om hierop te reageren,
dankan dat natuurlijk naar het e-mailadres van de hoofdredacteur:
ra.hoogenboom@hetnet.nl (in Word; als bijlage). Zo wordt ons blad vóór èn
dóór de leden!
Ed van Aken (eindredacteur) en Ruud Hoogenboom (hoofdredacteur)
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Van het Bestuur
Ons bestuurslid Lambert (Bert) Becht heeft op aanraden van zijn artsen zijn
functie onlangs moeten neerleggen. Bert heeft in de korte periode waarin hij
deel uitmaakte van ons bestuur buitengewoon veel werk verzet. Wij zijn met
name enthousiast over de wijze waarop hij onze brainstormdag heeft
gestructureerd en geleid. Wij bedanken hem hartelijk voor zijn energieke inzet
en wensen hem alle goeds voor de toekomst.
Op 19 juni j.l. heeft de Commissie Kerkmusicus (CKM) - waar ook de KDOV
zitting in heeft - een gesprek gehad met bisschop mgr Hurkmans, mag.
Hermans en mr J. Bakker. In dat gesprek heeft de bisschop het recente besluit
van de Bisschoppenconferentie over de beleidsnota Kerkmusicus en de
nieuwe salarisregeling toegelicht. Wat de bisschoppen betreft, komt er geen
nieuwe rechtspositieregeling en blijft de huidige regeling gehandhaafd, de
salarissen blijven geïndexeerd. De bisschop gaf aan de voorgestelde nota en
regeling vanwege het zwaarwegende totaal engagement (de positie, de
kwalificatie en de honorering van de kerkmusicus) niet te kunnen overnemen.
De bisschop kon op dat moment niet echt inhoudelijk op de afwijzing ingaan.
Door de aanwezige partijen zijn kritische vragen aan de bisschop gesteld. De
bisschop zal deze meenemen naar de Nationale Raad van Liturgie (NRL) en
door deze zal daar nog een reactie op worden gegeven die vervolgens in een
hoogstwaarschijnlijk laatste bijeenkomst van de CKM zal worden
teruggekoppeld. Samen met de andere partijen binnen de CKM beraadt het
KDOV bestuur zich op verdere te nemen stappen.
90-jarig jubileum KDOV in 2007
In 2007 bestaat onze vereniging 90 jaar. Het plan is om dit feestelijk te vieren
op zaterdag 21 april en dit te combineren met de jaarlijkse ledenvergadering.
Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda!
Dus de jaarvergadering vindt deze keer niet op de tweede zaterdag in januari
plaats. Neemt u ook daar goede nota van!
Over de verdere invulling van de jubileumdag wordt u uiteraard geïnformeerd.
Uw ideeën en suggesties zijn zeer welkom bij de secretaris.

Leden
Wijziging
Het email-adres van
l.becht@kpnplanet.nl.

ons

lid

L.

Becht

is

gewijzigd

in

Opgezegd
Chr.G. Goddijn, Driespronglaan 13, 3951 VJ Maarn (i.v.m. toekomstige
pensionering)
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Wat voor orgel komt er in
Roermond?
De kathedraal van Roermond staat voor een ingrijpende beslissing. Er moet
een nieuw orgel gebouwd worden. Maar wat voor een instrument moet het
worden? En wie moet het bouwen? Met toestemming van de auteur is
onderstaand artikel van journalist Henk Rijkers overgenomen uit Katholiek
Nieuwsblad, 7 juli 2006:
De opdracht voor een nieuw kerkorgel is iedere keer weer opwindend. Het is
echter ook een verantwoordelijke aangelegenheid, waarmee al gauw een
miljoen euro is gemoeid. Dat geld moet vooral door de gelovige gemeenschap
worden opgebracht. Het is een investering voor minstens tientallen jaren, en
hopelijk voor veel langer. Als de besluitvorming goed is, kan het nieuwe orgel
het centrum worden van een vernieuwde liturgisch-muzikale cultuur, die de
parochie bezielt, componisten inspireert en organisten uit heel de wereld naar
zich toetrekt. Een verkeerd besluit kan echter ook het tegendeel tot gevolg
hebben. Het is dus een zaak die iedereen aangaat en waar veel van afhangt,
zeker als het gaat om een kathedraal, waaraan het Tweede Vaticaanse
Concilie een belangrijke voorbeeldfunctie toekent.
´Compromisorgel´
De Sint-Christoffelkathedraal van Roermond staat nu voor zo'n beslissing. Het
gebouw heeft juist een ingrijpende renovatie afgesloten. Nu is het orgel aan
vervanging toe. Er zijn twee titulair-organisten, Jean-Pierre Steijvers en Gerard
Sars. De laatste stopt per 1 september, maar heeft een plan voor een nieuw
orgel ontwikkeld, dat is voorgelegd aan bekende namen als Bartelink, Kee,
Alain en Haselböck. Organisten zijn echter nog geen orgeldeskundigen. Die
laatste groep is heel wat minder te spreken over het plan. Namens de KKOR
(de Katholieke Klokken- en Orgelraad), het officiële kerkelijke adviesorgaan
waarvan de adviezen normaalgesproken leidraad zijn, hebben Marcel
Verheggen (de organist van de Sint Servaas in Maastricht) en Rogér van Dijk
een rapport uitgebracht, waarin zij "een compromisorgel" (zoals in het plan
Sars) afwijzen en een eigen voorstel doen. Eveneens minder te spreken was
de firma Verschueren, de orgelmaker uit het nabijgelegen Heythuysen. Ook die
wees het plan af en deed een eigen voorstel. De Zwitserse firma Kuhn,
waarmee het bisdom nu in gesprek is, is echter wel bereid het plan van Sars
uit te voeren. Hierdoor is een situatie ontstaan, waarmee de KKOR niet
gelukkig is.
Waarin zit hem nu de tegenstelling tussen het plan van Sars, en die van
Verschueren en de KKOR? Om dat te begrijpen moeten we de twee externe
adviseurs aan het woord laten, die bisdom en KKOR in de arm hebben
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genomen om uit de patstelling te raken. Het gaat om twee klinkende namen in
de orgelwereld: Peter van Dijk en Jan Jongepier.
Ontstemming
Peter van Dijk begint zijn rapportage met te stellen dat het huidige orgel
inderdaad aan vervanging toe is. Dit is mede te wijten aan de opstelling in de
kerk. Doordat die weinig breedte toelaat, is het orgel in de hoogte gebouwd. Dit
leidt - met name in het stookseizoen - tot temperatuurverschillen en tot "voor
het oor onacceptabele toonhoogteverschillen".
Volgens zowel Van Dijk als Jongepier zou de ontstemming zich in versterkte
mate voordoen in het plan Sars. Dat voorziet immers in zogenaamde zeer hoge
aliquot-stemmen [enkelvoudige vulstemmen -HR], minder gebruikelijke
registers met zeer kleine orgelpijpjes, die de boventonen produceren bij de
gewone stemmen. Zij zijn extra kwetsbaar voor ontstemming. Over de
muzikale kant van de zaak laat Jan Jongepier zich enigszins sarcastisch uit. Hij
noemt het idee op zichzelf "uitdagend", maar "even uitdagend is dan de vraag
waartoe het zal dienen".
Universalorgel
Volgens Peter van Dijk valt de tegenstelling rond het nieuwe Roermondse orgel
samen met het onderscheid tussen twee groepen van organisten. De ene
groep is erop gericht zoveel mogelijk stukken uit allerlei periodes en tradities te
spelen. De andere groep laat zijn repertoire afhangen van het instrument.
Onder invloed van de eerste groep ontwikkelt zich in de eerste helft van de
vorige eeuw het 'Universalorgel', dat de mogelijkheden van verschillende
historische orgeltypen probeert te combineren. Ook het plan van Sars streeft
dit na, al spreekt men hier van een "combinatiemodel". Volgens Van Dijk is de
afgelopen halve eeuw in Nederland echter de overtuiging gegroeid dat dit een
verkeerde ontwikkeling is. De vermenging van orgeltypes gaat namelijk altijd
"ten koste van het klankkarakter en derhalve van de klankkwaliteit". Omdat de
opvattingen rond het 'Universalorgel' voortdurend sterk veranderen, maakt dit
bovendien al snel een gedateerde indruk. Uit eigen ervaring meldt Van Dijk dat
muziek van de tijdgenoten Widor en Reger niet op eenzelfde orgel bevredigend
uitgevoerd kan worden, zo wezenlijk verschillen de Franse en Duitse traditie
van elkaar. Wie een orgel probeert te bouwen waarop dat wel kan, komt al
gauw uit op het "compromisorgel" zonder klankkarakter waar de KKOR van
rept. Nederland heeft vooropgelopen in het inzicht dat je beter een orgel kunt
bouwen dat is gericht op een bepaalde stijl. Deze opvatting dringt nu ook in het
buitenland breed door. De waardering voor het 'Universalorgel' is volgens Van
Dijk internationaal "duidelijk op zijn retour".
Provinciaal
Hetzelfde zegt dr. Ton van Eck, bestuurslid van het College van Orgeladviseurs
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Nederland (CvON) en een orgeldeskundige met internationale reputatie,
eveneens aangesloten bij de KKOR. Hoewel hij benadrukt niet bij de kwestie
Roermond betrokken te zijn, wijst hij er wel op dat het 'Universalorgel'
inmiddels zelf een historisch fenomeen is: "We bouwen die immers al niet
meer. Niemand zit erop te wachten. Je moet in de Roermondse kathedraal een
orgel zetten volgens de huidige opvattingen, dat in eerste instantie dienstbaar
is aan de liturgie. Vervolgens moet je niet denken dat je daar alles op kunt
spelen. Je moet dat ook niet willen. Die universele orgels zijn passé. Bovendien
heb ik begrepen dat Gerard Sars uit de kathedraal vertrekt. Waarom zou je
blijven zitten met de erfenis van iemand die toch weggaat? Wat me verder nog
hogelijk verbaast, is dat, terwijl er op nog geen twintig kilometer afstand een
Limburgse toporgelbouwer van internationale allure is gevestigd, men kennelijk
vermijdt die een eerlijke kans te geven. Wat je van ver haalt is zogenaamd
lekker, maar ondertussen wil je niet zien wat er in je eigen omgeving, en verder
in ons land, aan kwaliteit aanwezig is. Nog afgezien van de praktische
problemen, zoals het onderhoud van het instrument, vind ik zo'n houding haast
provinciaal en nadelig voor de toekomstige kerkmuzikale cultuur in de
Roermondse kathedraal."

Foto: Eirik Hustvedt
Peter van Dijk (rechts): De waardering voor het 'Universalorgel' is
internationaal "duidelijk op zijn retour".
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In een 'ingezonden brief' reageert Peter A. van den Heuvel, Orgelbouw bv,
Dordrecht hierop (KN 28 juli '06). Om de 'aanval' op m.n. Gerard Sars te
weerleggen schrijft hij:
"De uitgewerkte voorstellen zijn, voor zover ons bekend, echter absoluut geen
plannen voor een universeelorgel: het in 2003 opgestelde concept-plan voor
een nieuw 32-voets orgel betreft juist een volwaardig orgel dat uitermate
geschikt is als hedendaags, volwaardig instrument tijdens de liturgie, maar
daarnaast ook uitermate breed inzetbaar voor hedendaagse muziek. Het
huidige Verschueren-orgel van de Sint-Christoffelkathedraal heeft echter juist
een typisch universeel karakter, en begrijpelijk is dat dit type niet meer voldoet
in de hedendaagse orgelwereld. Dit gegeven slaan genoemde adviseurs
echter over. Het creëren van nieuwe kerkorgels in een historische stijl is helaas
een gemakkelijke uitvlucht om creativiteit de kop in te drukken. Dat dit
geaccepteerd wordt, is eigenlijk onbegrijpelijk, want teruggrijpen betekent
stilstand".
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De ouder wordende stem
Nederland is beducht voor een toekomst vol vergrijzing. Veel kerken hebben al
te maken met die vergrijzing. En kerkkoren? Ook daar soms veel grijze hoofden
en in ieder geval een stijgende gemiddelde leeftijd. Een dirigent anno 2006
heeft vaak te maken met stemmen die minder lenig zijn dan voorheen. Op de
dag voor de regionale contactpersonen van het Centrum voor de Kerkzang,
februari 2006, werd daarom aandacht besteed aan de ouder wordende stem.
Heleen Steenbergen leidde het onderwerp in, Rob Borst verzorgde een
practicum. Met toestemming van de redactie en de auteur onderstaand een
verslag, overgenomen uit de "Mededelingen Centrum voor de Kerkzang",
nr.228, juni 2006
Het proces van het ouder worden van mensen manifesteert zich in
veranderingen in anatomie en fysiologie, zoals verbotting en vervorming van
het kraakbeen, verkalking van het botstelsel (osteoporose), toenemende
verslapping van de spieren, uitdroging van de weefsels, verminderde
stofwisseling, veranderingen in het zenuwstelsel, verminderde doorbloeding en
wijzigingen in de hormonale huishouding.
Het gaat hier om een rijpingsproces dat voor een ieder mens verschillend
verloopt, d.w.z. dat het niet voor iedereen even snel gaat. Niet alle mensen
verouderen ook in dezelfde mate.
Aan de andere kant kunnen we deze veranderingen in het lichaam niet tegen
gaan, we zullen ze moeten accepteren. Daarbij zal men de grenzen van het
kunnen nauwkeurig moeten verleggen en zich moeten aanpassen aan de
veranderde situatie.
De stem
Het proces van het ouder worden gaat aan de stem niet voorbij. De
ontwikkeling van de stem gaat globaal als volgt. Het spierstelsel van de
stembanden ontwikkelt zich bij de mens het laatst. Denk maar aan de
jongensstem die op ± 12 jarige leeftijd begint met muteren, hij krijgt dan 'de
baard in de keel'. Omstreeks het twintigste levensjaar is de stem pas op zijn top,
100 % dus. Vreemd genoeg begint ditzelfde spierstelsel weer als eerste te
degenereren. De spiervezels nemen in aantal af en ook veranderen ze
langzaam in bindweefsel.
Dit degeneratieproces verloopt zodanig dat vanaf ± 55 tot 60 jaar de stem
kenmerken vertoont die herkend worden als de oudere stem.
Deze kenmerken zijn onder meer verkalking en verandering van de
botstructuur, ook in het strottenhoofd en de borstkas, verslapping van de
spieren (stembanden zijn ook spieren), verminderde doorbloeding, ook in het
gehele strottenhoofd en wijzigingen in de hormonale huishouding, die zeker
invloed hebben op de vrouwenstem.
In dit rijtje mag de afname van de gehoorsfunctie niet ontbreken, omdat deze
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direct invloed heeft op het klinkend resultaat.
Vanwege dit alles kost het zingen op oudere leeftijd meer moeite zonder dat het
een beter resultaat oplevert.
Het zingen
Hoe wordt dit proces bij het zingen ervaren? De lichamelijke veranderingen
leiden tot vermindering van: precisie, snelheid, bereik, uithouding, coördinatie,
stabiliteit, kracht. Bij de stem verandert de omvang, hoge tonen zijn moeilijker
onder controle te houden of verdwijnen zelfs geheel; lage tonen breiden uit.
Verder wordt de stemkleur donkerder, de vitaliteit van de stem wordt minder, de
glans of helderheid neemt af en er ontstaat dikwijls meer vibrato.
Daarnaast neemt de longcapaciteit af, het op één adem uitzingen van een
regel wordt moeilijker, men is eerder vermoeid, er kan heesheid ontstaan.
Soms is er sprake van 'schorretjes' op de stem, de articulatie wordt slapper en
ook kan de stem onvast worden.
Opvallend is dat de vrouwenstem eerder last heeft van het ouder worden dan
de mannenstem. Het gebruik van de spreekstem blijkt daarbij van grote
invloed te zijn op de mogelijkheden van de zangstem.
Wanneer een sopraan altijd een lage spreekstem heeft gehad zal ze bij het
ouder worden meer moeite hebben met hoog zingen. Een sopraan met een
hogere spreekstem daar en tegen zal gemakkelijker hoog kunnen blijven
zingen.
Als gevolg van het verouderingsproces verliest de vrouwenstem veelal aan
hoogte, terwijl de mannenstem dikwijls juist hoog en ijl wordt. We kunnen dit
duidelijk horen aan de spreekstemmen van bejaarde mensen.
De praktijk
Wat betekent dit voor de praktijk? De gemiddelde leeftijd binnen onze
cantorijen neemt steeds meer toe. Hoe gaan we daar mee om? Het aanwezige
stemmenmateriaal moeten we zo goed mogelijk op peil houden.
Dikwijls heeft de oudere stem niet genoeg aan 'gewone' inzingoefeningen. Dit
betekent dat het inzingen nog meer doelgerichte oefeningen moet bevatten om
de conditie van de stem te behouden.
Dat wil zeggen oefeningen die gericht zijn op:
- Meer aandacht voor een goede houding; wanneer lang staan niet meer lukt
dan in ieder geval op de juiste manier zitten!
- Meer aandacht voor een natuurlijk ademhaling; vanuit de uitademing
wachten op een nieuwe impuls (niet 'adem halen' maar 'adem laten komen')
- Aandacht voor het spreekgedrag; we zagen al dat het spreekgedrag van
grote
invloed is op de (on)mogelijkheden van de zangstem.
- Aandacht voor de flexibiliteit van de stem; oefeningen die de souplesse van
de stem bevorderen zoals glij-oefeningen vanuit het midden van de stem.
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Ook voor de stem geldt het spreekwoord 'rust - roest', dus om zo lang mogelijk
te kunnen blijven zingen is bezig blijven, actief zijn, je stem blijven gebruiken,
van het grootste belang.
Zolang iemand zich prettig voelt, bewust met zijn/haar stem omgaat, zal hij/zij
nog met plezier in de cantorij kunnen blijven zingen. (Heleen Steenbergen)

Figuur 2: De stembanden

Figuur 1: Strottenhoofd en stembanden

a Strottenklepje (epiglottis), b Valse stembanden, c Ware stembanden, d
Keelholte, e Luchtpijp, f Slokdarm.
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Door mensen gezongen
liturgische muziek in portretten
Op 14 oktober 2005 nam Anton Vernooij afscheid als bijzonder hoogleraar
liturgische muziek aan de Theologische Faculteit Tilburg; een leerstoel in 1998
ingesteld door de NSGV. Ook was hij actief binnen het Liturgisch Instituut in
dezelfde plaats. En ook door zijn jarenlange docentschap aan het Nederlands
Instituut voor (Katholieke) Kerkmuziek te Utrecht, zijn betrokkenheid bij de
NSGV, de redactie van het Gregoriusblad (vanaf 1971) en lidmaatschap van
talloze werkgroepen, betrokkenheid bij landelijke studiedagen, symposia en
auteur van vele boeken en artikelen leidde hij meer dan één generatie
kerkmusici op en kon hij uitgroeien tot de spin in het web van kerkmuzikaal
Nederland, zoals iedereen hem kent.
Vernooij's interessegebied
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat daarom een 'Vriendenboek' gepubliceerd
werd; getiteld "Door mensen gezongen; liturgische muziek in portretten".
Personen staan centraal; een persoon staat niet op zichzelf, maar voor een
context, een cultuur, een tijd. Aan de hand van een reeks portretten van
bekende (en minder bekende) personen krijgen we inzicht in diverse historischculturele, liturgische, theologische, spirituele en muzikale contexten. En qua
schrijvers ook oeucumenisch. Precies het brede gebied waarop Vernooij actief
en in geïnteresseerd was!
De bio-bibliografische schets van Vernooij begint met een beschrijving van het
roomse en muzikale nest, waaruit hij kwam, zijn priesterwijding (1965) in
Nederland en studie te Rome, waar hij in 1972 summa cum laude promoveerde
op een dissertatie over de ontwikkeling van de fuga in de Fantasieën van J.P.
Sweelinck! Vanaf 1969 al was hij docent aan het NIKK te Utrecht.
Zijn ervaring in het pastoraat is minimaal geweest; zijn verdiensten liggen bij de
kerkmuziek. "Zijn vakbeoefening en zijn muzikale activiteiten zijn altijd sterk
gericht geweest op de concrete liturgie binnen de pastorale praktijk"(p.16). Ook
was hij voorzitter van de samenstellingscommissie van 'Gezangen voor
Liturgie'. Bij zijn afscheid van het NIK waren dan ook enkele "kopstukken van
het eerste uur van de liturgische vernieuwing, zoals Joseph Gelineau, Bernard
Huijbers en Huub Oosterhuis" (p.17). Zijn publicaties van 1969-2004 tellen
bijna 240 titels over m.n. de liturgisch-muzikale vernieuwingen na Vaticanum II,
het devotielied, de geschiedenis van de kerkmuziek en het gregoriaans.
Chronologisch
Dan volgen een twintigtal bijdragen, chronologisch geordend; van oudtestamentische psalmist tot de meest recente ontwikkelingen. In dit (kort)
bestek is het niet zinvol een volledige recensie hiervan te geven. Een
impressie, dus!
Na David, als een soort Orfeus als 'lievelingszanger' van Israël, komen we bij
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Ad de Keyzers artikel, waarin hij constateert dat de liturgische muziek zich
bevindt in een crisis (p.47). Er zal in de bestaande liederenschat een
onderscheid gemaakt moeten worden, maar volgens welke criteria? "Is het niet
nagenoeg altijd het woord van een ander, dé Ander, dat ik zing als ik zing? In
dat geval laat ik niet zozeer mezelf horen, maar leen ik mijn stem om het woord
van een ander te laten horen" (p.53).
Via de 'hymnodie van Efrem de Syriër' en 'middeleeuwse hymnen voor Matteüs
en Filippus' komen we bij Alfons Kurris over gregoriaanse gezongen
evangelieteksten in het proprium van de mis rond Petrus (p.91-104); heel
interessant en goed gedocumenteerd. Het gregoriaans staat later ook centraal
in een bijdrage over de invloed van de Franse benedictijn Louis Sergent (19071920) op de vernieuwing van het gregoriaans in Nederland!
Ulrike Hascher-Burger probeert via de biografie van een koorzuster uit het
vrouwenklooster Diepenveen een beeld te schetsen van de muziek tijdens de
beweging 'Moderne Devotie' (eind 14e eeuw), maar komt tot de conclusie, dat
er in de levensbeschrijvingen wel sprake is van liturgische zang, maar niet van
geestelijke liederen "al dan niet in de volkstaal gezongen" (p.117). Guglielmo
Conzaga (Mantua, tweede helft 16e eeuw) hield er volgens Anthony Zielhorst
wonderlijk moderne opvattingen op na, "met name waar het de opstelling in het
priesterkoor en de afwisseling van gregoriaans en polyfonie betreft, met
mogelijkheden tot muzikaal actieve deelname van de gelovigen"! (p.126).
Dan volgt een artikel van Jan R. Luth over 'eschatologie in de door Johann
Sebastian Bach gebruikte teksten' en Ike de Loos concludeert, dat de "plainchant" in de achttiende eeuw in Frankrijk (De la Feillée) "niets te maken hebben
met gregoriaans; het is, integendeel, pure barokmuziek" (p.152). Ton van Eck
bespreekt de pionier in de Franse 19e eeuw Félix
Danjou, een wel zeer veelzijdige persoonlijkheid: naast
organist (Notre Dame, Parijs) ook orgelmaker,
componist, blbiothecaris, oprichter en eindredacteur
van een (kerk)muzikaal tijdschrift, persagent, etc.,
kortom iemand die meer bekendheid dient te genieten
(p.153-174). Ook de vocale kerkmuziek van Hugo
Distler (p.207-216) en "De traditie van de stilte; over
John Cage" (p.226-233) krijgen aandacht.
Een vreemde eend in de bijt is het artikel over de popzangeres Patti Smith,
waar Peter Sierksma krampachtig een relatie met ps.88 probeert te leggen.
Deze zangeres gelooft niet dat Christus is gestorven voor háár zonden en legt
een relatie met haar niet-christelijke wortels, die van de 'Beat-generation'
(p.223). Als ze zou verwijzen naar de Beat-missen van de jaren 60/70, zou dit
nog een zinvol hoofdstuk zijn, maar nu misstaat deze bijdrage in deze bundel.
Dan had ik liever een interview gehad met een persoon die een bijdrage had
geleverd aan jongeren- of middenkoor-repertoire
in relatie tot
liturgievernieuwing!
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Liturgievernieuwing
De liturgie van de twintigste eeuw wordt ingeleid met een artikel van Louis van
Tongeren over de bijdrage van pastoor F.C. van Beukering (1869-1938) aan de
Liturgische Beweging. Deze meest invloedrijke vertegenwoordiger van deze
beweging wordt omschreven als pionier, baanbreker en wegbereider, die de
voedingsbodem
heeft
gelegd
"waarop
de
latere
liturgische
vernieuwingsbeweging vruchtbaar kon gedijen" (p.192). Ook pleit Van
Tongeren voor een groot systematisch onderzoek naar deze Beweging, omdat
R.Bot's "Zingt allen mee" teveel het accent legt op de kerkmuzikale
ontwikkeling (p.179). Heel interessant is ook het artikel van de liturgist Gerard
Lukken over Annibale Bugnini. Deze werd tot 1975 door paus Paulus VI
gesteund en gefiatteerd met zijn liturgievernieuwing vanuit het Vaticaan als
resultaat van Vaticanum II. Waarschijnlijk heeft de uitbreiding van
eucharistische gebeden de spanningen daar doen oplaaien, waardoor de
Congregatie van de Riten (die opging in de Congregatie voor de Eredienst)
overbodig werd verklaard en Bugnini het veld moest ruimen. Volgens Lukken
verdween toen de dynamiek uit de vernieuwing en kregen restauratieve
tendensen van de beweging 'hervorming van de hervoming', waarvan
kardinaal Ratzinger haar belangrijkste woordvoerder was, de overhand
(p.249). Helaas gaat Lukken dan zover om een karikatuur hiervan te maken:
"De middeleeuwse en orthodoxe liturgie worden geïdealiseerd als
mysterievolle liturgie, niet vermengd met de geperverteerde cultuur van de
moderniteit … het Latijn moet weer worden ingevoerd als basistaal van de
liturgie en het gregoriaans is onvervangbaar" (p.250). Als Lukken nu eerlijk (!)
om zich heen kijkt, ziet hij toch ook "het gebrek aan liturgische vorming" bij vele
vrijwilligers in de doorsnee-parochie en is de "angst voor liturgische
misbruiken" toch niet voor niets geweest. In onze polder-cultuur is op vele
terreinen het gebrek aan discipline al decennia lang debet aan een afglijdend
normen- en waardenbesef (dus ook in de liturgie), dus als je 'inculturatie' te eng
definieert vormen 'Liturgiam authenticam' (2001) en 'Redemptionis
Sacramentum' (2004) voor jou een bedreiging. (cf.p.251/252). Mij bekruipt bij
het lezen van zo'n artikel sterk het ons-kent-ons-gevoel, als je schrijft over "het
door veel liturgiewetenschappers bekritiseerde boek van J. Ratzinger, 'Der
Geist der Liturgie'. Kennelijk wordt vernieuwing doel in plaats van middel! Critici
worden in zo'n setting niet serieus genomen (zo mis ik bv. mag.dr. J. Hermans;
zelfs niet in een voetnoot) of als niet-wetenschappelijk afgeserveerd. Deze
manier van discussie levert weinig op. Terecht merkt Lukken op, "dat de
vernieuwing na Vaticanum II teveel de nadruk heeft gelegd op de tekstuele
vernieuwing en te weinig aandacht heeft gehad voor de liturgie als een totale
performance, waarin ook het non-verbale een grote rol speelt" (p.253). Maar
het zijn toch de liturgie-vernieuwers geweest die de knielbanken wilden
verruilen voor stoelen, de liturgische gebaren (knielen, staan, buigen)
overbodig vonden, de wierook overdreven en het bellen bij de consecratie
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hebben afgeschaft? Waarom wordt juist in onze
sterk gevisualiseerde cultuur het aanspreken van de
zintuigen zo slecht bediend? Terechte vragen m.i.
waarop Lukken geen antwoord heeft!
"De contrafactuur, trouwe leverancier van
kerkliederen" heeft vooral betrekking op Huub
Oosterhuis. Een 'hot item' momenteel, dat om een
aparte bespreking vraagt. Wist u overigens, dat een
lied als "Wie als een God wil leven" het resultaat is
van een weddenschap met Jop Pollmann. (p.271). Zelfs Huijbers zette
vraagtekens bij Oosterhuis' handelwijze: "Huub lette bij het contrafacteren op
de tekstaccenten en weinig op de aard van de melodie" (p.266). En zelfs
tekstaccenten zijn niet zijn sterkste kant!
Na een bijdrage over anglicaanse denkers volgen 'bouwstenen voor een
viering; over de vocale kerkmuziek van Jan Raas' door Siem Groot.
Heroriëntatie nodig
Paul Post's bijdrage over de Open Kerk-beweging zet aan het denken.
Wanneer rituele "trajecten fundamenteel van vorm en karakter (en ook wel
inhoud) veranderen, hangt de muziek als het ware in het luchtledige". Hij
bepleit dan ook een grondige heroriëntatie op het inculturatie-denken bij de
huidige generatie liturgievernieuwers! (p.316)
Keek Kok, directeur van de Stichting Leerhuis & Liturgie (Amsterdam) besluit
het Vriendenboek met "kanttekeningen bij Anton Vernooij's visie op liturgische
muziek". Ook hij brengt het non-verbale karakter van de liturgie naar voren en
vraagt zich af van waaruit je de 'innerlijke band tussen muziek en de liturgische
teksten en de riten' moet bekijken. Vernooij beantwoordt deze vraag volgens
hem onvoldoende. En passant wordt (niet onderbouwd) Ratzinger
"aartsconservatief" genoemd (p.325), maar besluit hij het boek met een
geweldige alinea: "Liturgische muziek is geen concertmuziek met een eigen
agenda. Zij voegt haar tijd, haar ritme, melodie en harmonie in in het grote
verhaal van de liturgie. Zo is zij de dienares - niet de slavin! - van het woord.
Zo houdt de ekklesia zingend woord" (p.328).
Ik zou zeggen: geen "kunst om de kunst" (p.323), of "vernieuwing om de
vernieuwing", maar dienstbaarheid aan de liturgie moet centraal staan. Onze
liturgie is wel ìn de wereld, maar niet vàn de wereld! (Ruud Hoogenboom)
Martin Hoondert, Ike de Loos, Paul Post, Louis van Tongeren (red.), "Door
mensen gezongen; liturgische muziek in portretten" (Kampen: Gooi en Sticht,
2005), 336 blz., ISBN 90 304 1091 4, Meander nr.7 (Publicatiereeks van het
Liturgisch Instituut Tilburg), € 22,50.
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Berichten
Vernieuwing gewijde muziek kan alleen binnen traditie
"Iedere vernieuwing van de gewijde muziek kan alleen maar plaatsvinden
binnen de grote traditie van het verleden, van het gregoriaans en de gewijde
polyfonie". Dat zei paus Benedictus XVI 23 juni in de Sixtijnse kapel na afloop
van een aan hem aangeboden concert. De Heilige Vader benadrukte dat de
Kerk altijd mensen heeft ondersteund die op muzikaal gebied nieuwe
uitdrukkingsvormen zoeken, zonder de band met het verleden te verbreken.
Dat verleden is volgens de paus "de geschiedenis van de menselijke geest, die
ook de geschiedenis is van haar dialoog met God". De 89-jarige dirigent
Dominico Bartolucci, meester van de Romeinse polyfonische school, opende
het aan de paus aangeboden concert met het speciaal voor de gelegenheid
geschreven zesstemmige stuk 'Oremus pro Pontifice nostro Benedicto' ("Wij
bidden voor onze paus Benedictus"). (RH; www.katholieknederland.nl, 27 juni
'06)
Festival Musica Sacra Maastricht
Festival Musica Sacra Maastricht presenteert dit jaar een gregoriaans 3daagse, een coproductie met Theater aan het Vrijthof en KRO Radio4. Het
thema is: Weg van de Wereld: Kluizenaars en Kloosterlingen. Prof. Dr. Alfons
Kurris, Prof. Dr. Johannes Goeschl, Dr. Régis de la Haye en de schola's uit
Maastricht en München realiseren binnen het festival een schitterend meerluik
van Gregoriaans, bestaande uit concerten, lezingen en gereconstrueerde
Mysteriespelen, zoals de Professie van Marieken van Nimwegen. Het festival
wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met zondag 17 september 2006.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.musicasacramaastricht.nl
Kerkmuziekmiddag in Schoonhoven
Op 23 september verzorgt het Centrum voor de Kerkzang een regionale
kerkmuziekmiddag rond het thema "Liturgische bouwstenen". De studiemiddag
is bestemd voor leden van kerkkoren en cantorijen, kerkmusici, voorgangers
en belangstellende kerkleden/parochianen. Het programma bestaat uit diverse
toonzettingen van de vaste gezangen van de liturgie en van wisselende
gezangen. Een aantal koren/cantorijen laat iets horen uit het eigen repertoire.
Daarnaast worden gezamenlijk enkele composities (o.a. van Maurice Pirenne)
en gezangen uit de nieuwe protestantse bundel "Tussentijds" beproefd. De
studiemiddag (13.00-16.30 uur) wordt gehouden in kerkgebouw 'De
Hoeksteen' aan de Albert Schweizerlaan in Schoonhoven. Deelname: € 5,(incl. muziek en koffie/thee). Opgave bij: Cobi Kromhout (0182-617521),
cobikromhout@hotmail.com. (RH; Mededelingen CvdK, juni '06).
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Catalogus Muziekbibliotheek Omroep online
In de Muziekbibliotheek van de Omroep te Hilversum bevindt zich de grootste
collectie bladmuziek van Nederland: de totale omvang daarvan bedraagt zo'n
vijfduizend strekkende meter! De collectie vormt een afspiegeling van het
repertoirebeleid van de publieke omroep tijdens de afgelopen tachtig jaar. Via
de online catalogus is een groot deel van de collectie nu voor het eerst
toegankelijk voor buitenstaanders. Het bijzondere is tevens het groot aantal
zoekmogelijkheden, net name bij klassieke muziek (ruim 180.000 titels!).
Omdat het een bedrijfsbibliotheek is wordt in principe niet uitgeleend aan
buitenstaanders. Wel is het mogelijk om bladmuziek in te zien die niet
beschikbaar is in openbaar toegankelijke bibliotheken. Uitsluitsel daarover is te
vinden op www.mco.nl>muziekbibliotheek. (RH; Zing, juli/aug.'06)
Tweede editie Nationaal Middenkorenfestival
De inschrijving voor de tweede editie van
het Nationaal Middenkorenfestival is
geopend. Het festival staat open voor
koren met een gemiddelde leeftijd tussen
de 26 en 50 jaar, die medewerking
verlenen aan liturgische vieringen. Ieder
koor zingt vier liederen, waarvan één is
gekozen uit de bundel met verplichte
werken. Het festivalthema is 'Durven
vallen, durven leven, gebaseerd op psalm 126. Er is een aparte prijs voor de
beste compositie rond dit thema. Maximaal 20 koren kunnen deelnemen. Het
festival vindt zondag 29 oktober 2006 plaats in de kerk'De Verrijzenis des
Heren', Bachlaan 148 te Zwolle en duurt van 10.30 uur tot 17.30 uur. Een
professionele jury zal de beoordeling verzorgen.
Doel van het festival is niet alleen het aanwijzen van een winnend koor, maar
ook het bieden van een landelijk evenement voor deze doelgroep waar men
elkaar kan ontmoeten en inspireren. Elk jaar wordt het festival in een ander
deel van Nederland gehouden; vorig jaar in de Ontmoetingskerk in
Waddinxveen. Toen deed het maximale aantal van 16 koren mee. Zanggroep
Millody uit Mill o.l.v. dirigent/pianist Marcel Siebers werd verrassend eerste, de
compositieprijs ging naar Robert Kempen, Dennis Koot, Marcel van Oosten en
Willien van Wieringen voor het lied 'Tederheid'. Jokolo uit Nijmegen o.l.v.
Ronald Jansen won de publieksprijs.
Het Nationaal Middenkorenfestival is een initiatief van Code Music en de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Aanmelden kan tot 30
september via info@code-music.nl.
Meer informatie over het festival op www.code-music.nl, in de rubriek
'activiteiten'.
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Studiedag 'De zingende cantor', 7 oktober
Zaterdag 7 oktober vindt de studiedag 2006 van het Centrum voor de Kerkzang
plaats. Het programma heet "De zingende cantor" (bij protestanten is de cantor
vaak meer dirigerend!). Aan de studiedag, die plaatsvindt in Amersfoort, wordt
meegewerkt door pater Nico Wesselingh (Abdij Oosterhout) over 'Ontwikkeling
van de cantorfunctie in de R.K.-kerken', Zr. Christina Coumou (Priorij
Maarssen) over 'Cantoraat in de praktijk van een kloostergemeenschap' en
Christiaan Winter (Oude Kerk Amsterdam) over 'Functie van de cantor in de
protestantse kerken vanaf 1550 tot heden; kansen en mogelijkheden voor de
toekomst'. De nadruk ligt op de praktijk; iedere deelnemer kan verspreid over
de dag aan drie workshops deelnemen. Men kan zich schriftelijk of per e-mail
aanmelden bij: Theo Menting, Holthuizerdreef 111/a, 6852 JL Huissen,
th.menting@hetnet.nl, onder gelijktijdige overmaking van € 12,50 op
gironummer 22 18 72 t.n.v. Centrum voor de Kerkzang, te Ansen. Ná 15
september is aanmelding nog steeds mogelijk (tot 6 oktober), maar is betaling,
in dat geval van € 15,-, alleen nog mogelijk op de studiedag zelf (en zèlf een
lunchpakket meenemen!) (RH; Mededelingen CvdK, aug.'06)
Mozart zingen in de kathedraal
Op zaterdag 21 oktober wordt in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem een
scratchdag met kerkmuziek van Mozart gehouden. De Missa brevis in G
('Pastoralmesse', KV 140) en het Laudate Dominum uit de Vesperae Solennes
de Confessore (KV 339) zullen worden ingestudeerd en uitgevoerd door max.
tweehonderdvijftig koorleden, vier solisten (Wieke Ubels, Annette Stallinga,
Paul Sanders, Johan Lippens), het begeleidingsorkest 'Herman Strategier' en
organist Mark Heerink. De artistieke leiding van dit evenement berust bij Jos
Beijer. Alle leden van koren die in staat zijn om zelf hun partijen te oefenen
kunnen aan deze happening meedoen. De scratchdag begin om 10.00 uur en
eindigt om 16.00 uur met een concert. Op vrijdag 6 oktober worden er nog
partijrepetities gehouden. Voor meer info: www.nsgvhaarlem.nl (RH)
Annie Bank Edition 65 jaar
Annie Bank Edition bestaat dit jaar alweer 65 jaar. In de moeilijke
oorlogsperiode in Amsterdam opgezet door Annie Bank, begin jaren '90 ging de
verkoop van de uitgaven over naar achtereenvolgens Harmonia en European
Music Centre en sinds begin 2004 weer zelfstandig actief in de wereld van
koor- en orgelmuziek; en dan niet alleen het commerciële repertoire! Sinds de
jaren '90 is men overgegaan tot digitalisering van het productieproces,
waardoor uitgaven voor altijd beschikbaar blijven voor de koren (dus nóóit
uitverkocht!). Bij gelegenheid van dit jubileum zullen er speciale uitgaven
verschijnen. Voor meer info: www.anniebank.nl, www.koormuzieknet.nl of
www.organmusic.nl. (RH)
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Landelijke dag kinderkoorzang
Zondag 17 september (13.00-17.00 uur) is in College 'De Heemlanden', De
Slinger 48 te Houten de landelijke kinderkoorzang-middag voor dirigenten en
begeleiders van kinderkoren. Op het programma staan de presentatie van
partituur en cd van "Sterren van de Hemel", alsmede van de methodiek voor
liturgische kinderkoren (een boek met 30 voorbeeld-repetities!). Daarnaast is
er een uitgebreide repertoiremarkt en een presentatie van nieuwe liederen
door diverse kinderkoren. Meer info via: www.code-music.nl, rubriek
'activiteiten'. (RH; Samen Kerk, juli/aug.'06)
Studiedag kinderkoorzang verplaatst
Als gevolg van bovenstaande landelijke dag heeft de dsgv-Haarlem haar
studiedag kinderkoorzang verplaatst van 23 september naar zaterdag 10
februari 2007 in de Willibrordkerk te Heiloo. Ook hier staan "Sterren van de
Hemel" (een bundel en een cd met basisrepertoire voor kinderkoor) en "Zin in
Zang" (een handreiking aan dirigenten van liturgische kinderkoren die behoefte
hebben aan een methodische aanpak om de kwaliteit van hun koor te
verbeteren) centraal. Verder zal er op deze studiedag speciale aandacht zijn
voor repertoire voor de Goede Week en Pasen. Voor meer info:
www.nsgvhaarlem.nl of 023-5112685. (RH)
Kinderkoordirectie Seizoensmodules
Het is altijd een geweldige uitdaging: een kinderkoor. Unisono start in oktober
2006 met 'seizoensmodules kinderkoordirectie' als competentiegerichte
kadertraining voor kinderkoordirigenten, groepsleerkrachten, nascholing
vakmusici (incl. coaching en intervisie)! Onder de docenten vele
bekende/beroemde namen van personen, die zich hebben bewezen in deze.
Ook verlenen de Kooracademie Nederland, Stg. Zingenderwijs, Netwerk
Muziekdocenten PABO en Vocaal Talent Nederland hun medewerking. Er zijn
een Herfstmodule (20-22 okt.), Wintermodule (27-28 jan.'07) en Lentemodule
(2-3 juni '07). Het is ook mogelijk één module te volgen. Folders zijn aan te
vragen bij Unisono, t.a.v. Saskia Kruysse, Plompetorengracht 3, 3512 CA
Utrecht, 030-2335680, unisono@amateurmuziek.nl, www.amateurmuziek.nl.
Aanmelden vóór 1 oktober 2006 (RH)
'Who is who' in de koorwereld
Wilt u meer weten over dirigenten, koormuziek van vrouwelijke componisten,
de buitenlandse koorwereld, etc.? Eind 2006 wordt dat eens stuk gemakkelijker
met de verschijning van de eerste editie van 'Who is who in choral music'. Een
encyclopedie met zo'n duizend lemma's over wie er in de internationale
koorwereld toe doen: dirigenten, componisten, organisatoren en
beleidsmakers en hoe u met hen in contact kan komen. De website van
initiatiefnemers Gent Lazri en Stefan Simon, beiden zijn als cultuurmanager
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actief in de muziekwereld, laat onder meer een voorbeeldpagina zien. Ook is
de encyclopedie te bestellen (€ 20,- excl. verzendkosten). Als u meent in dit
werk niet te mogen ontbreken kan per e-mail contact opnemen met de
redacteuren; zij zullen elk verzoek zorgvuldig en nauwgezet beoordelen. Info:
www.choralguide.de; mail@choralguide.de. (RH; Zing, juli/aug.'06)
Studiedag Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
Op zaterdagmiddag 7 oktober zal ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van
de Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek een studiemiddag worden gehouden
in de Lutherse Kerk in Woerden (Jan de Bakkerstraat 11). Dr. Dick Akerboom
zal een referaat houden over de
'Formula Missae' en de 'Deutsche Messe' van Maarten Luther, met als
ondertitel 'Hoe vernieuwend was Luther?'
Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie en thee, na de opening zal het
Luthers Projectkoor o.l.v. Hans Jansen en organist Jeroen de Haan een kort
concert verzorgen met o.a. muziek van Ludwig Senfl, Johann Walter, Gallus
Dressler en Melchior Franck. Tijdens het referaat van Dr. Dick Akerboom zal
het Luthers Projectkoor ter illustratie levende muziekvoorbeelden geven.
In de Vesper zal muziek klinken van o.a. Leonhard Lechner en Ernst Pepping.
De middag wordt besloten met een feestelijke receptie.
Nieuwe bestuursleden Centrum voor de Kerkzang
Het Centrum voor de Kerkzang heeft twee nieuwe bestuursleden: Jurrian
Fahner (1974), tot voor kort organist in de R.K. H.Hartparochie te Deventer, nu
organist van de Chr.Ger. Barnabaskerk te Apeldoorn (hij gaat zich vooral bezig
houden met jeugd- en jongerenwerk) en Sebastian 't Hart (1979), assistentorganist van de Oude Kerk te Amsterdam en cantor-organist van de Ev.-Luth.
Gemeente te Utrecht (hij gaat zich bezig houden met de uitgaven. (RH;
Mededelingen CvdK, juni '06)
Presentatie deel 11 van 'Het Historische Orgel in
Nederland'
Op 8 juli werd in de Grote of St.-Janskerk te Gouda het
elfde deel van de encyclopedie 'Het Historische Orgel
in Nederland' gepresenteerd. In dit deel worden 129
orgels beschreven uit de periode 1878-1886. Tevens is
een inleidend artikel opgenomen van Bart van
Buitenen: "Zij schenen zich niet bewust te zijn, welk
een kleinood zij bezitten. Aspecten van de orgelhistorie
van de regio Rijnmond". Meer info: NIvO, Postbus
10854, 1001 EW Amsterdam, tel/fax: 020-4236881,
www.nationaalinstituutorgelkunst.nl.
(RH;
De
Orgelkrant, juli/aug.'06)
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Orgelconcerten St.-Jozefkathedraal Groningen
Op een drietal zondagmiddagen (aanvang 15.00 uur) zijn er orgelconcerten in
de St.-Jozefkathedraal te Groningen. Op 15 oktober door Wim van Beek
("Romantiek in de Mariamaand"), 5 november door Leonore Lub, die het
kamerkoor Excessimus o.l.v. Sjoerd Ruisch begeleidt (Requiem van Duruflé en
Psalm 150 van Franck) en 10 december door Eeuwe Zijlstra ("Romantiek in de
Advent").
Presentatie CD Wervershoof uitgesteld
In ons vorige KDOV-blad meldde ik op blz.22 de presentatie van de eerste cd
op het Van Dinther (ca.1862)/Gradussen(1884)-orgel van de R.K.
Werenfriduskerk
te
Wervershoof
op
9
september.
Wegens
gezondheidsperikelen van een der betrokken organisten is deze presentatie
uitgesteld tot oktober of november. (RH)
Lego-orgel
Via kerkorgel.startpagina.nl kwam is bij een bericht over een orgel, gemaakt
van
legostenen.
Leuk
om
eens
te
zien:
www.amyhughes.org/lego/church/photos011.html. (RH)
Organ Encyclopaedia
Bij uitgeverij Naxos werken ze op dit moment aan de serie "Organ
Encyclopaedia", een serie waarin ze van diverse orgelcomponisten de
volledige werken willen opnemen, door verschillende uitvoerenden op
verschillende orgels. Voor meer info: www.naxos.com (Jan Peter Teeuw op
www.kerkorgel.net, 20 mei '06).
Carlo Hommel overleden
Carlo Hommel, organist van de kathedraal te Luxemburg, is op 8 maart op 52jarige leeftijd plotseling overleden. Met Pasen 1987 werd hij, na een wedstrijd,
organist van de Luxemburgse kathedraal. Naast zijn concertactiviteiten zette hij
zich in het bijzonder in voor het gregoriaans. Op 11 maart is hij in zijn
geboortedorp Bissen begraven. (RH; De Orgelvriend, juli/aug.'06)
Orgelmuziek bij Reformatorische Omroep
De Reformatorische Omroep gaat door met uitzenden en breidt zijn
programmering uit. Gedurende de zomermaanden zendt de omroep elke
vrijdagavond vanaf 20.00 uur een historisch orgelconcert uit. De RO heeft de
beschikking gekregen over bijzondere opnamen van Feike Asma, Willem
Hendrik Zwart en Piet van Egmond. De nieuwe, uitgebreidere programmering
is te vinden op www.reformatorischeomroep.nl. (RH; De Orgelvriend,
juli/aug.'06)
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Museum koopt oud klokkenspel
Het Nationaal Beiaardmuseum in Asten heeft een 2000 jaar oud Chinees
klokkenspel van terracotta verworven. Het werd gemaakt onder de Westelijke
Han-Dynastie (206 v.Chr. - 8 na Chr.). De bellen variëren in hoogte van 31 tot
36 centimeter en vertonen onder meer drakenfiguren. Het klokkenspel komt uit
een Engelse particuliere collectie en kon worden gekocht dankzij subsidies,
onder meer van de Verenging Rembrandt. (RH; Noordhollands Dagblad, 14 juli
'06)
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Orgelbouwnieuws
Schoonhoven, Sint-Bartholomeuskerk
De medewerkers van Orgelmakerij Gebr. Van Vulpen voltooiden een
deelrestauratie van het orgel in de R.K. St.-Bartholomeuskerk te Schoonhoven.
Het instrument werd in 1784 vermoedelijk door Johannes Josephus
Mitterreither gebouwd, maar de oorspronkelijke locatie ervan is vooralsnog
onbekend. Getuige een aantekening in de windlade werkte in 1842 de
Amsterdamse orgelmaker J. van Nieuwkerk aan het instrument, maar over de
aard van de toen uitgevoerde werkzaamheden is tot nu toe niets bekend.
Vermoedelijk werd het orgel in 1873 naar de toen voltooide R.K. kerk van
Schoonhoven overgebracht. In 1973 volgde een algehele restauratie door de
firma Adema-Schreurs. Daarbij werd onder meer de oorspronkelijke
beschildering van de kas hersteld. Verder voorzag men de windlade van een
dekplaat, terwijl ook een nieuw 'vervoerstok' met flexibele conducten werd
aangebracht.
Bij de thans voltooide deelrestauratie is het loden 'snijwerk' hersteld en
opnieuw met goudverf beschilderd. De windlade is geheel opnieuw verlijmd,
waarbij de plaat uit 1973 is verwijderd. Ook andere wijzigingen uit 1973 zijn
teniet gedaan. Ook de magazijnbalg is geheel gerestaureerd. Ten slotte is het
pijpwerk, waar nodig, hersteld evenals de intonatie gecorrigeerd op basis van
de bestaande toonhoogte en winddruk. Namens de KKOR begeleidde Ton van
Eck de restauratie.
Manuaal (C-d3): Bourdon 8, Prestant D 8, Prestant B/D 4, Fluit B/D 4,
Roerquint B/D 3, Octaaf 2.
Aangehangen pedaal (C-g).
(RH; Rogér van Dijk in: Orgelkrant, juli/aug.'06).
Reek, R.K. kerk
Nico van Duren meldde 20 juni op www.kerkorgel.net > kerkorgelnieuws het
volgende:
"Onlangs heb ik definitief van de firma Pels & Van Leeuwen een Vermeulenorgel verkregen afkomstig uit Boekel (Huize Padua). Het orgel is door de firma
Pels & Van Leeuwen destijds gedemonteerd en ik heb het een poosje in opslag
gehad. Door een goede verstandhouding met de firma uit Den Bosch zijn we
een vriendenprijs overeengekomen. Op mijn beurt heb ik besloten om het orgel
aan mijn geboortedorp te schenken om (…) de parochie blij te maken met een
representatief orgel. Het orgel is nog geheel origineel rein pneumatisch en zal
worden gereviseerd en na de zomer zal een begin worden gemaakt met de
plaatsing. De oorspronkelijke houtimitatie zal opnieuw worden aangebracht.
In een later stadium krijgt Reek ook nog een koororgel. Het betreft een
Smitsorgel van het voormalige klooster "Zusters van Liefde" te Schijndel [zie
KDOV-blad, zomer 2006, p.26-27; RH]. Zo is de orgelglorie van Reek weer
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enigszins hersteld". Het Vermeulen-orgel (1938) moest weg uit Roekel, omdat
de kapel plaats moest maken voor nieuwbouw.
Hoofdwerk: Bourdon 16, Prestant 8, Flûte Harmonique 8, Bourdon 8, Octaaf 4,
Quint 2 2/3, Octaaf 2, Trompet 8.
Zwelwerk : Fluit Prestant 8, Gamba 8, Vox Celeste 8, Dolce 8, Roerfluit 4,
Sequialtre II, Piccolo 2, Basson Hobo 8.
Pedaal : Subbas 16, Gedektbas 8.
Koppelingen : I+II, P+I, P+II, I+II 16, I+II 4.
Automatische Pedaalomschakeling; P-MF-F-Tutti.
Orgelbespeling Paul Houdijk: "Geef de Kathedraal een Koororgel"
Op vrijdagavond 6 oktober aanstaande geeft organist Paul Houdijk een
orgelconcert op het laatromantische Maarschalkerweerd-orgel (1903) in de
Sint-Catharinakathedraal te Utrecht. Hij speelt werken van Bruckner, Smetana,
Lefebure-Wely, Vierne, Carmelieri en Bonnet.
Veel orgels in Nederland stammen uit, of zijn qua stijl geïnspireerd door, de
barokperiode. Instrumenten in laatromantische stijl komen veel minder voor.
Wat dat betreft is het kathedrale orgel dus bijzonder in zijn soort. Paul Houdijk
streeft ernaar om het orgel zoveel mogelijk vanuit een romantische
grondhouding te bespelen. Dat geldt niet alleen voor zijn repertoirekeuzen
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maar ook voor de toegepaste speelwijzen.
Hoewel de toegang gratis is, wordt er wél een collecte gehouden. De
opbrengsten hiervan komen ten bate van het nieuw te bouwen koororgel. Het
is immers een allang gekoesterde wens dat het Kathedrale Koor, dat in het hart
van de kerk zingt, de beschikking krijgt over een goed begeleidingsinstrument,
dichtbij het koor. Dit instrument zal dan ook meer geschikt kunnen zijn voor de
begeleiding van koor en geloofsgemeenschap, waarvoor het grote
Maarschalkerweerd-orgel te ver weg staat. Alle reden dus om deze wens voor
een koororgel in het hart van de kerk te verwezenlijken. Daar zal het bijdragen
aan de actieve deelname en betrokkenheid van iedereen aan de liturgie. Dit
concert wil een bescheiden bijdrage leveren aan de ruim € 400.000,- die dit
project kost. Wilt u meer weten over het project koororgel, neem dan eens een
kijkje op www.koororgel.nl. U kunt dan bijvoorbeeld al het ontwerp van het
nieuwe instrument zien.
Het concert vindt plaats op vrijdagavond 6 oktober a.s. in de SintCatharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht. Aanvang 20.15 uur.
De toegang is gratis (collecte ten bate van koororgel).
Jubileumboek "Adema, 150 jaar orgelbouw"
Presentatie boek Adema 150 jaar orgelbouw
Op 16 september werd het
langverwachte boek over 150 jaar
Adema orgelbouw gepresenteerd
met een feestelijk programma in de
Amsterdamse Dominicuskerk.
Na het welkomstwoord van Ronald
van Baekel, directeur van Adema's
Kerkorgelbouw klonk de Sonata da
Chiesa van Hendrik Andriessen,
gespeeld door Gemma Coebergh.
Vervolgens was de beurt aan Arjen
Looyenga - een van de auteurs van
het jubileumboek - met een boeiend
verhaal over wat Romantiek nu
eigenlijk is. Deze lezing werd
voorafgegaan door het 1e deel uit
de Suite Gotique van Boëlmann,
waarbij deze keer Ronald van
Baekel zef het orgel bespeelde.
Enige andere muziekvoorbeelden
werden vertolkt door Thom Janssen
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op de vleugel. Op visuele wijze werd het betoog ondersteund door enige
"boeketten" van papieren bloemen, die langzaam van boven neerdaalden en
op het hoogtepunt van het verhaal een lading confetti loslieten vlak voor het
podium.
Hierna was de beurt aan Thom Jansen, de "Tutulectuur organist d'église
Dominicaine d'Amsterdam", zoals het met veel gevoel voor humor (ook een
Adema-traditie!) wordt omschreven op het later uitgereikte blad met het
meezinglied.
"Improvisatie" luidde dit programma onderdeel. Maar liefst zeven thema's
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vormde de basis van een knappe en
amusante improvisatie. Behalve het
thema A-D-E-M-A waren de andere
thema's aan personen verbonden:
Ronald van Baekel, Lex Lases,
Sybrand Adema, Jospeh Adema,
Hubert Schreurs en Antoine
Schreurs kregen ieder een thema
toebedeeld.
Het hoogtepunt van de dag was
uiteraard de uitreiking van de eerste
exemplaren van het boek. Aan wie
kan je dat beter doen dan aan
personen die met het verleden van
de firma te maken hebben gehad.
Bijzonder was de aanwezigheid van Gerard Adema uit Blaricum en Nicolaas
Adema uit Franeker, nazaten van Epke Adema, een broer van Karel en Piet.
Uit zijn timmermanswerkplaats in Franeker zijn vele orgelkasten en andere
houten onderdelen voor de Adema-orgels vervaardigd. Uiteraard ontbrak ook
Antoine Schreurs niet, die vele jaren de leiding van het bedrijf had.
De heer Nicolaas Adema had nog een grote verrassing. Een miniatuurorgel,
ooit gebouw door Karel Adema, bleek nog immer in bezit van de familie Adema
in Franeker te zijn en werd bij deze gelegenheid geschonken aan de firma. Nog
een verrassing was het schilderij, gemaakt door Joseph Adema in de tijd dat hij
een opleiding voor kunstschilder volgde. Het werd door Lex Lases namens het
personeel aan Ronald van Baekel aangeboden.
Tot slot was daar dan de samenzang. Maar liefst zes coupletten op de wijs van
het bekende Jerusalem van Hubert Parry. Er ontstond een feestelijk
samenzang die een stevig zingende Anglicaanse kerk aardig benaderde.
Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst, waarop tal van organisten,
parochiebesturen,
kerkenraden,
orgelcommissies
en
"gewone"
orgelliefhebbers aanwezig waren.
Dit boek kost € 27,50 en kan worden besteld schriftelijk bij Adema's
Kerkorgelbouw, Leidsestraat 112, 2182 DR Hillegom; of per email aan
adema_kerkorgelbouw@planet.nl; of telefonisch 0252-527421.
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Recensies
CD St. Servaasbasiliek Maastricht
Marcel Verheggen bracht een cd uit waarop hij "zijn" twee orgels van de
Servaasbasiliek bespeelt. Op het hoofdorgel klinken werken van Boëly,
Schumann Guilmant en Jongen.
Het offertoire op. 9 no. 4 van Boëly klinkt magistraal op het de klank van het
hoofdorgel ontplooit zich mooi in de toch wel over-akoestische kerk. Door de
levendige en heldere speelwijze van Marcel klinkt echter alles doorzichtig en
helder. De 3 Noëls van dezelfde componist klinken intiem op het toch ruim
bemeten orgel. Van Robert Schumann klinken een zestal werkjes. Een groot
aantal fraaie kleuren zijn hier te beluisteren. De Final alla Schumann van
Guilmant klinkt zoals hij moet klinken, levendig en met veel zwier, waarbij de
staccati op een natuurlijke beheerste wijze gebracht worden. (In bepaalde
orgelkringen klinken ze helaas vaak zo ordinair!) De twee werken van Joseph
Jongen besluiten het aandeel op het hoofdorgel. Het zijn een fraai andante
cantabile en een preludium en fuga, waarbij het gehele orgel aan bod komt.
Tussen de werken op het hoofdorgel door staan een paar werken op het
koororgel geprogrammeerd. Een aantal korte stukken van Murschhauser een
drietal verzen van Johann Michael Bach en "Wir Christenleut" van Johann
Sebastian Bach geven een goed beeld van de klankkleuren en mogelijkheden
van dit fraaie koororgel. De klank van het koororgel is veel directer opgenomen
dan die van het hoofdorgel en dat is een goede zaak, ook in de kerk zelf ervaar
je het koororgel meer direct als het hoofdorgel.
De opname en afwerking zijn dik in orde. Het fraaie booklet geeft veel
informatie over de gespeelde muziek, de instrumenten en de uitvoerder. Wie
een goed beeld wil krijgen van de klankschoonheden in één van Neerlands
vooraanstaande kerken, mag deze cd niet missen, ik heb er in ieder geval van
genoten! (Frits Haaze)
St. Servaasbasiliek Maastricht, hoofd- en koororgel worden bespeeld door
Marcel Verheggen. Prijs: € 12, verkrijgbaar aan de schatkamer van de SintServaasbasiliek, Keizer Karelplein 3 Maastricht
Piet van der Steen 40 jaar organist
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als organist, liet Piet van der Steen
bij Zwoferink productions een dubbel cd verschijnen. Hij bespeelt hierop de
twee orgels van de Utrechtse Oud-Katholieke Ste. Gertrudiskathedraal waar hij
reeds vele jaren als organist aan verbonden is.
Op de cd staan werken lopend van J.S. Bach tot en met Anthon van der Horst.
Piet van der Steen toont met deze cd wederom zijn groot muzikaal en
technisch vakmanschap. Hij is een veelzijdig musicus en bovendien een zeer
inventief organist.
De passacaglia van J.S. Bach, waarmee de cd opent, wordt op een rustige en
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evenwichtige wijze gespeeld. Zijn interpretatie is interessant, niet het hele stuk
op een hardvochtig plenum, zoals we nog maar al te vaak horen, maar ook niet
op de ouderwetse manier waarbij bij elke thema-inzet van registratie gewisseld
werd. Hij deelt het werk mooi in periodes in, in aanvang het prestantenkoor, het
laatste passacaglia gedeelte met de mixtuur erbij en de fuga met de
tongwerken erbij. Na de passacaglia volgen van J.S. Bach nog 8
Weiihnachtsfughetten, gespeeld op het Strubbe koororgel. Het koororgel klinkt
intiem in de ruimte van de kerk. De keuze van deze 8 fughetten laat het
instrument volledig tot zijn recht komen. Verder treffen we op deze 1e cd nog
werken aan van C.Ph.E. Bach, Schumann en Reger.
Cd no. 2 geeft werken lopend van Widor tot en met Ton de Leeuw. Ook bij deze
werken voelt van der Steen zich zeer goed thuis, zijn interpretaties dwingen
veel respect af. De twee werken van Ton de Leeuw vind ik een treffer, wat kon
de Leeuw mooie muziek schrijven en wat is het goed geschreven voor orgel!
Jammer dat je zoiets weinig geprogrammeerd ziet op concerten! De cd besluit
met de 5e Symphonie van Widor. Ik vind het te midden van Messiaen, de
Leeuw, Duruflé en van der Horst een beetje vreemde eend in de bijt, maar ook
deze vertolking is zeer aangenaam, geen formule-1 tempi en effectbejag, maar
gewoon gezond muziek maken.
De opnamen zijn zoals we ze van Zwoferink Productions gewend zijn, fraai en
technisch af. Het Blank-orgel van de Kathedraal klinkt mooi, niet echt Neobarok maar gewoon fris, stevig en helder, Blank had toch een goede visie op
wat een goed orgel moet zijn. Het booklet geeft veel informatie over
muziekgeschiedenis, de gespeelde werken, de instrumenten en de uitvoerder.
Waardiger had Piet van der Steen zijn jubileum niet kunnen vieren!
Cd Piet van der Steen 40 jaar organist. Piet van der Steen bespeelt de orgels
van de Utrechtse Oud-Katholieke Ste. Gertrudiskathedraal. Zwf 3331540, (2cd)
Verkrijgbaar in de vakhandel en bij Zwoferink productions,
www.zwoferinkcd-productions.nl Prijs € 24,95 (Frits Haaze)
Werken voor orgel en koor van Louis Vierne
De Franse componist Louis Vierne (1870-1937) vormt de schakel tussen grote
namen als Franck, Widor en Duruflé. Zijn orgelwerken zijn integraal op cd
uitgebracht; deel drie van deze serie bevat ook enkele koorwerken met orgel.
Zeker de moeite waard, deze laat-romantische muziek die bovendien niet vaak
ten gehore gebracht wordt. Cantique à Saint Louis de Conzaga is in Viernes
oeuvre weinig meer dan een curiositeit: een soort trage triomfmars uit een
imaginaire opera. De vroege verklankingen van het Tantum ergo en Ave Maria
mogen er in hun Fauré-achtige eenvoud echter wezen. En de Messe
solennelle kent passages van een grote sereniteit, met name in het Benedictus
en het verstilde Agnus Dei. De opnamen laten met Christine Kamp een briljante
organiste horen. Het Koor Nieuwe Muziek betracht onder leiding van René
Nieuwint grote helderheid, ook in de massievere gedeelten van de mis.
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Christine Kamp - L'Oeuvre d'Orgue intégral de Louis Vierne, vol.3, avec Koor
Nieuwe Muziek, direction René Nieuwint; Festivo 6962.052; voor meer info:
www.festivo.nl
(Albert de Jonker, in: Zing, juli/aug.'06)
Kerstmis achter het orgel
Uitgeverij Annie Bank is de laatste tijd druk bezig de (amateur-) organisten te
bedienen met nieuwe uitgaven. Het gaat hierbij vooral om niet al te
ingewikkelde muziek die gerelateerd kan worden aan bekende gezangen uit
het Liedboek voor de Kerken en Gezangen voor Liturgie. De Moordrechtse
organist Jaap Niewenhuijse heeft zich in dit genre al ruim bewezen, getuige de
zeer vele uitgaven die uitgeverij Willemsen van hem destijds op de markt
bracht. Nu komt Annie Bank met een bundeltje koralen met variaties over 7
bekende kerstliederen. Alle muziek is manualiter uitvoerbaar. Iedere partita
begint met een eenvoudige maar goed bruikbare harmonisatie van het
bewuste lied. Daarna volgen telkens variaties die volgens oude principes zijn
vormgegeven. Zowel qua variatietechniek als idioom is het goed vergelijkbaar
met de barokpartita's van bijvoorbeeld Pachalbel en Walther. Niets nieuws
onder de zon dus. Veilige muziek, zeker bruikbaar, maar hier en daar missen
we toch de meer persoonlijke (meer eigentijdse) noot. Slechts de partita over
O Heiland, open wijd de poort ontsnapt enigszins aan het 'gewone'. De
notentekst is goed leesbaar en de uitgave is verder onberispelijk verzorgd. De
omslag laat een foto van een (Vlaams?) trapgevelhuisje zien dat we verder
niet in verband kunnen brengen met Niewenhuijse of Kerstmis.
(Aart de Kort)
Jaap Niewenhuijse, "Kerstmis achter het orgel", uitgave Annie Bank,
bestelnummer 11.900.314, prijs € 14,45.
Kerkmuziek W.A. Mozart
Ter gelegenheid van het 250e geboortejaar van Mozart is een cd-box
verschenen met alle kerkmuziek van hem. Weliswaar verscheen bij
drogisterijketen Kruidvat al eerder de complete Mozart-cd-reeks (met veel Bopnames), de 250th Anniversary Edition met Nikolaus Harnoncourt staat
garant voor constante kwaliteit (hoewel de oudste opname ook al uit 1982 is!).
Binnen Mozarts oeuvre staat de kerkmuziek niet zo erg in aanzien, deels het
gevolg van de vernederende positie waaruit hij deze moest schrijven.
Soms is de vraag: wie is het meest geniaal geweest: Mozart of Bach? Immers
niet alle kerkmuziek van Mozart is even veelzijdig of diepgaand. Ook een
Mozart moest gewoon werken: In de opdracht van zijn zes Haydnstrijkkwartetten vermeldt hij dat ze 'die Früchte einer langen und mühsamen
Arbeit' zijn. Zijn geestelijke muziek zijn vaak gelegenheids-composities;
geschreven onder niet ideale omstandigheden. Vader Leopold had nauwe
betrekkingen met de kapel van de vorst-aartsbisschop van Salzburg en wist
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ook zijn zoon hier in dienst te krijgen. Tot 1781 - het jaar waarin Mozart ontslag
nam - was hij verplicht een gestage stroom missen en motetten te
componeren. Hij schrijft hierover aan zijn vader: "Ik zou met het grootste gemak
een half dozijn van deze missen per dag kunnen schrijven". Toch missen ze
geen van allen dat vleugje genialiteit en behoren ze tot op dit moment nog
steeds tot het ijzeren repertoire van de katholieke kerkmuziek. Ook al ligt dit
onder vuur! In 1992 vonden een aantal Italiaanse bisschoppen, dat zijn missen
te 'pretentieus' waren; bovendien was Mozart vrijmetselaar. Zij werden daarin
gesteund door mgr. Valentino Donella, secretaris van de vereniging Santa
Cecilia (zie Koorgeleide, dec.'92).
Mozart bezocht het Vaticaan twee keer: rond 11 april 1770 tijdens de Goede
Week (hij was net tot lid van de Adademia dei Filarmonici van Bologna
benoemd) toen hij het bekende 'Miserere' van Allegri uit zijn hoofd zou hebben
opgeschreven, en op 8 juli 1770 werd hij in audiëntie ontvangen door Paus
Clemens XIV, toen Mozart door hem het kruis en de titel van Ridder van de
Gouden Spoor verleende (zie Koorgeleide, dec.'91).
Na zijn vertrek uit Salzburg in 1781 (als 'muzieklakei' at hij gewoon bij de kok
en bedienden!) ontstaat nog een zeer beperkt aantal geestelijke composities,
o.a. het Ave Verum (KV 618, als mini-meesterwerk in een half uur
gecomponeerd) en het ambitieuze Requiem (KV 626) als veruit het
belangrijkste. (RH, n.a.v. A. Heerings, "In de Kerk was Mozart een lakei", in KN
16 juni '06)
W.A. Mozart, 250th Anniversary Edition. 13CD. Complete Sacred Music.
Concentus Wien o.l.v. Nikolaus Harnoncourt. Warner Classics 2564 62337-2
DDD.
Cursus Gregoriaans
Onlangs verschenen de delen 3 en 4 (in 1 boekwerk) van de cursus
"Gregoriaans zingen, een handreiking" van Jacqueline Elemans bij Unisono.
Het is een stap-voor-stap cursus waarin het gregoriaans repertoire wordt
ontvouwd en wordt aangeprezen als "een onmisbare bron, ook voor
beginners!". En daarmee is niets teveel gezegd. Waren de eerste 2 delen
getiteld 'Basismelodieën' en 'Voordracht', de hierop volgende delen 3
'Modaliteit' en 4 'Naar het Graduale' volgen hier als vanzelfsprekend op. En
waar de delen 1 en 2 uitgingen van het zingen en schrijven van recitatief en het
omspelen van toonpatronen met de elementaire neumen, komen in deel 3 de
modi aan de beurt. Stapsgewijs (in 10 hoofdstukken) wordt gewerkt met de drie
oermodi en 1e t/m 8e modus. De keuze van gezangen is gebaseerd op
didactische en liturgisch toepasbare criteria; een zeer goede keuze dus! Want
gregoriaans vráágt om gezongen te worden.
In deel 4 gaan we echt wat meer de diepte in: "Na bestudering van Deel 4 moet
een cursist in staat worden geacht: in een introitus of communio de struktureel
belangrijke tonen te herkennen en in de modus van het gezang een plaats te
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geven;
neumen
bestaande uit twee
of drie elementaire
tekens
te
interpreteren en uit
te voeren; een
onbekend gezang
van een bekend
type
na
enige
voorbereidingstijd
te laten horen;
enkele
bekende
gezangen
mooi
verzorgd uit te
voeren " (blz.51).
Dan zijn we al een
heel eind op weg!
Het boek wordt
afgesloten met 2
toegiften: melisma
en kyriale (de 11e mis) en aanhangsels over de octoëchos, psalmteksten en
enkelvoudige neumen.
In het gedeelte over "Verdere studie" (blz.140-141) kan ik het billijken, dat er
niet verwezen wordt naar oudere uitgaven van Dr. Kat of fr. E. Bruning, maar
"Basiscursus Gregoriaans" van Dom E. Cardine (St.Paulusabdij, Oosterhout,
1979), "Elementaire Kennis betreffende het Gregoriaans" van C.H. Schonk
(Ver.voor Latijnse Liturgie, 1997, 2e dr.), "Gregoriaans Nu" van N. Wesselingh
(St. Paulusabdij, Oosterhout, 1984, 2e dr.) of "Inleiding tot het Gregoriaans en
de Liturgie" van J. Boogaarts (Coutinho, 1985) zijn toch uitstekende inleidende,
nederlandstalige bronnen die niet genoemd worden. Ook J. Valkestijn's "Het
Gregoriaans als bron van de Europese muziek" en M. Hoondert's "Gregoriaans
in de steigers" worden niet vermeld. Een verwijzing naar
www.schuyvemans.be/gregoriaans had ook gekund. Jammer!
Helaas heeft men lang moeten wachten op deze twee laatste delen. De eerste
delen (in 1 boekwerk) zijn al uit 1999. Toch is het er gelukkig van gekomen. Een
leescommissie van bekende gregoriaans-kenners hebben ervoor gezorgd, dat
hier een uitstekende cursus is gekomen (echt begrijpelijk voor beginners!), die
zijn weg wel zal vinden. Althans, dat is mijn wens! (RH)
Jacqueline Elemans, "Gregoriaans zingen", deel 1 en 2, € 15,25 (excl.
verzendkosten) en deel 3 en 4 € 17,75 (excl. verzendkosten). Bestellen
Unisono, via receptie@amateursmuziek.nl of 030-2335600.
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Vacatures
Het bestuur van de Parochie van de H. Bonaventura te Woerden roept
sollicitanten (m/v) op voor de functie van
DIRIGENT – ORGANIST (bevoegdheid 1 of 2) voor 9 uur per week.
Gevraagd wordt een kerkmusicus met als taken:
het in overleg met het pastoraal team initiatieven ondersteunen die in muzikale
zin de vormgeving van de liturgie verder tot ontwikkeling brengen het
bevorderen van samenzang in de liturgie van de weekendvieringen het leiding
geven aan de koorgroepen van het binnen de parochie functionerende
gemengd koor Jubilate Deo.
De parochie beschikt over een transeptorgel vóór in de kerk en een hoofdorgel
op de koorzolder. Beide orgels beschikken over twee klavieren en vrij pedaal
en hebben 14 resp. 31 sprekende registers en de gebruikelijke speelhulpen
(elektrische tractuur).
De kerkmusicus kan omgaan met verschillende repertoires en zich inleven in
de verschillende leeftijdsgroepen die de parochiegemeenschap vormen.
Zij/hij is zelf kerkelijk betrokken en bekend met de rooms-katholieke liturgischmuzikale praktijk. Het bestuur hecht grote waarde aan sterke communicatieve
vaardigheden van de functionaris. Zij/hij beheerst in voldoende mate de
didactiek van de collectieve zang- en stemvorming en beschikt zelf over een
voldoende geschoolde stem.
Aanstelling bij de parochie zal plaatsvinden volgens de Interdiocesane
Regeling voor de Kerkmuziek in de bisdommen van de r.-k. kerkprovincie, in
eerste instantie voor de bepaalde periode van één jaar met de mogelijkheid, bij
goede taakvervulling, van stilzwijgende verlenging voor nog eens een periode
van één jaar.
Sollicitaties kunnen gericht worden aan mevrouw H.C.A. Banken-van Leur, 2e
secretaris van het bestuur van de parochie, Paulus Buyslaan 2, 3445 AK
Woerden, binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad.
Voor meer informatie betreffende de functie kunt u zich wenden tot pastor M.J.
Thomassen cp, tel. 0348 – 412817 en/of de heer N. van der Vlugt, tel. 06 –
53676303, voorzitter van het koor Jubilate Deo.
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Vacatures
32 enthousiaste dames en heren zangers van het R.K. gemengd koor St.
Cunera
te Rhenen (U)
zoeken z.s.m. een dirigent met verstand van kerkmuziek en Gregoriaans.
Het pitoreske stadje Rhenen zal u met open armen ontvangen!
Voor inlichtingen; Margriet vd Weijden tel. 0318-472096 of e-mai
margriet.weijden@versatel.nl
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c o l u m n

We gaan weer naar Kevelaer, deelde mijn pastoor mij een aantal jaren

geleden mede. Naar Kevelaer?….wat ouderwets, dat doe je toch niet meer, zullen
een aantal onder u denken, anderen vinden het heel gewoon dat een RK
geloofsgemeenschap dat doet, en een aantal vindt het eigenlijk wel iets, maar komt
daar niet voor uit, je wordt nu eenmaal niet graag "uit de tijd" gevonden.
Ik heb tot alle drie categorieën behoord. In mijn studietijd ging ik als organist
regelmatig mee op bedevaart naar Beauraing in de Belgische Ardennen. Vaticanum
II was nog maar net geweest en bedevaarten waren nog in. Toen de kleine
bedevaartskapel te Beauraing gezelschap kreeg van een tweetal enorme
zaalkerken ging er iets verloren. Ik herinner me nog goed, toen we in Beauraing die
gigantische verbouwing zagen, dat één van de brancardiers opmerkte: "Jezus, dat
is geen Ave Maria, maar NV Maria!" Toen ik naar Fryslân verhuisde, was het voor
mij uiteraard gedaan met de Haagse bedevaarten. Ik had er ook niet veel meer
mee, ik vond het eigenlijk ook allemaal een beetje uit de tijd. Toen ik het bericht "We
gaan weer naar Kevelaer" kreeg, was ik toch wel verrast. Na al die jaren geen
bedevaart bekroop mij toch iets van spanning, hoe zou het zijn om weer te gaan?
Dat we met parochianen uit het eigen dekenaat zouden gaan maakte het alleen
maar leuker, tenslotte ken je door de kleinschaligheid in het Noorden veel mensen
uit je eigen dekenaat. Inmiddels zijn we de afgelopen negen jaar regelmatig naar
Kevelaer geweest en groeit de belangstelling. Dit jaar was helemaal een feest. Ter
gelegenheid van 50 jaar bisdom Groningen Leeuwarden gingen we met 500
bedevaartgangers (10 bussen!) uit het hele bisdom op pad, vergezeld van onze
bisschop, de drie vicarissen en een aantal priesters uit het bisdom. Op weg naar de
basiliek biddend door de straten van Kevelaer lopend, gaf een weldadige rust.
In Kevelaer vindt men dat heel gewoon en het stadsbestuur is erg blij met de
bedevaarten en niet alleen uit toeristisch oogpunt.
De mis in de basiliek was een feest. Mgr. Eijk, onze bisschop, ging uiteraard voor
met de meegekomen priesters, priesterstudenten en ook, uitdrukkelijk door hem
aan het altaar genodigd, de twee leken-voorgangers van de parochie St. Martinus
uit Sneek.
De koorzang werd gedaan door een gelegenheidskoor o.l.v. van ondergetekende.
Gewoon de 8e mis, psalm 84 uit GVL en de diverse Nederlandse acclamaties en
dito Onze Vader. Op het Seiffert-koororgel improviseerde ik over de oude Marialiederen uit de 50er jaren parochiebundel. Je hoorde menigeen in de kerk met de
melodieën meeneuriën. De volkszang was luid en duidelijk,men is tegenwoordig in
de RK kerk gewend te zingen, dat is toch maar een mooie verworvenheid van
Vaticanum II. Het Seiffert-koororgel was eigenlijk te klein om het stevige gezang te
begeleiden. We hebben een geanimeerde dag gehad met een hoog wij-gevoel.
Saillant detail: in de bus terug werden door een aantal leden van mijn koor spontaan
de oude Maria-liederen uit het tekstboekje van de mis nog eens gezongen. En dan
te denken dat de meeste van hen van huis uit afkomstig zijn van een jongerenkoor
waar de GVL bundel eigenlijk min of meer iets vies voor was, het kan verkeren!

Frits Haaze

Humor in de kerk
(en daarbuiten)
Uit de maat
Willem had bedankt voor het koor. "Geen tijd meer" wist hij te melden, "en
als ik iets doe, wil ik het goed doen en niet half". De dirigent had hem nog
voorgerekend dat twee halve leden samen voor één telden, maar Willem
hield het na 14 jaar voor gezien. Hij gaf er de brui aan met het vaak
gebruikte en chic klinkende alibi om voortijdig op te stappen: "Als ik iets
doe, wil ik het goed doen en niet half".
In feite was Willem het gewoon zat: hij was bij het koor gegaan om te
zingen en niet om te praten. Maar de liturgiecommissie had er steeds
meer een gespreksgroep van gemaakt over wie, wanneer en waarom men
wat móést zingen.
Willem wilde niet praten maar gewoon zingen en veel repeteren voor
Kerstmis. Minder tijd besteden aan al die "doordeweekse" zondagen. Hij
wilde meerstemmig schitteren in een uitverkocht huis en niet voor lege
tribunes Nederlandse liedjes zingen "in aansluiting op de lezing". Die
sloten in ieder geval niet aan bij wat hij wilde. "De mensen verstaan geen
Latijn", had de pastoor hem gezegd. Maar Willem zong niet voor de
mensen; hij zong voor zijn eigen plezier en voor God natuurlijk; en die
verstond Latijn beter dan Nederlands.
En van hem hoefde het volk niet mee te zingen; als ze graag zongen
konden ze bij het koor komen. De hele kerk sloeg toch ook niet aan het
collecteren? Daar waren collectanten voor! Dat en nog veel meer zorgde
ervoor dat Willem geen tijd meer had en bedankte: "Als ik iets doe wil ik
het goed doen en niet half…".
Hij zocht 's zondags een veilig heenkomen in een parochie waar de
pastoor en het koor elkaar in hun wezen lieten: hij deed de Mis (daar had
ie voor geleerd) en zij zongen (daar waren ze voor ingehuurd).
En er was nog een verschil met de vorige parochie: hier was het boven op
het koor drukker dan onder in de kerk …. (Kees van Beek; in "Opmaat",
jrg.14, nr.1, sept. 1998)

