Orgaan van de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging

KDOV-blad

Lente 2014

KDOV (opgericht 21 april 1917)
KDOV-blad verschijnt 4 x per jaar
Voorzitter:
Ton (dr. A.A.M.J.) van Eck, Koningin Wilhelminalaan 532, 2274 BM Voorburg
voorzitter@kdov.nl - tel. 070 - 383 23 49
Vice-voorzitter:
Ruud (R.W.H.) Huijbregts, Poolsterlaan 8, 5632 AN Eindhoven
ruud.huijbregts@gmail.com - tel. 040 - 290 34 28 - fax. 0842 - 23 22 13
Secretaris:
Gemma (G.M.L.) Coebergh, Korte Begijnstraat 28, 2011 HC Haarlem
secretaris@kdov.nl - tel. 023 - 551 68 77
Penningmeester:
Ben (ir. B.A.G.) Hillen, Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer
penningmeester@kdov.nl - tel. 079 - 341 85 75
Leden:
Jean-Pierre (J.P.J.M.) Steijvers, Aldenhoven 28, 6093 HB Heythuysen
organ.j.p.steijvers@hccnet.nl - tel. 0475 - 49 64 56
Anja Hendrikx, Brusselsestraat 87 A 02, 6211 PC Maastricht
anja.hendrikx@t-online.de - tel. 043 - 325 24 72
Theo Menting, Mussenhorstweg 3, 7031 EM Wehl
th.menting@hetnet.nl - tel. 0314 – 64 08 33
Ereleden:
Bernard Bartelink en Kees Bornewasser
Hoofdredacteur KDOV-blad:
Jeroen (H.J.R.) Pijpers, Evenaar 290, 2408 NE Alphen aan den Rijn
redactie@kdov.nl - tel. 0172 – 65 31 58
Eindredacteur KDOV-blad:
Dick (Th.J.M.) Hogenhout, Amsterdam
Redactie:
Ben (ir. B.A.G.) Hillen, Ruud (drs. R.T.M.) Hoogenboom,
René (dr. R.S.W.M.) Verwer
Doel:
De vereniging heeft ten doel de bevordering van het liturgisch en artistiek stijlbegrip
van de kerkmusici, werkzaam binnen de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie
en de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden.
Voorwaarden voor het lidmaatschap:
Een bepaalde mate van vakbekwaamheid in muzikaal en liturgisch opzicht,
ten minste op het niveau van de eisen voor het getuigschrift van de KDOV.
De contributie bedraagt per jaar:
gewoon lidmaatschap € 40,- , 65+ lid € 28,- en reeds lid in 2004 tevens 65+ € 18,-.
Bankrekening NL42INGB0001031344 t.n.v. KDOV, Zoetermeer
Website: www.kdov.nl

Webmaster: Ben Hillen – webmaster@kdov.nl

Opgaaf van leden en adreswijzigingen aan de secretaris.
Technische afwerking mededelingenblad: Jeroen Pijpers
Druk & verzending: Copy-It, Zoetermeer
ISSN-nummer 1388-2341

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ..................................................................................................1
Van het bestuur ..................................................................................................1
Van de hoofdredacteur ......................................................................................2
Personalia ..........................................................................................................2
In Memoriam ......................................................................................................3
Afscheid dirigent/organist Hans Thüsh .............................................................7
Liedbespreking ...................................................................................................9
Historie .............................................................................................................13
Latijn in je jeugd: eeuwige vreugd! ..................................................................18
5e Nederlands Gregoriaans festival in Ravenstein .........................................25
Een kennismaking met het nieuwe Liedboek ..................................................26
Interview met Fons Ziekman ............................................................................31
Interview met Sanne Nieuwenhuijsen ..............................................................34
Recensies ........................................................................................................37

Van het bestuur
Nieuwe salarissen kerkmusici per 2013
De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1
januari 2014 met 1,3 % verhoogd. Tevens is er een trede 7
voor het aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als
volgt vastgesteld:
Dirigent of organist
Dirigent en organist
Bev.
Dienstjaren
Bev. II Bev. I
Bev. III Bev. II Bev. I
III
1
2
3
4
5
6
7 of meer

19,95
20,45
21,00
21,55
22,05
22,55
23,05

23,05
23,85
24,60
25,40
26,20
26,95
27,70

25,85
26,85
27,85
28,90
29,95
31,00
32,00

31,00
31,10
32,60
33,15
33,70
34,20
34,70

35,90
36,70
37,55
38,40
39,20
40,00
40,85

40,75
41,80
42,80
43,85
44,90
45,95
46,95

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde
economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de
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kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering
afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van
anciënniteit. Voor in 2014 in dienst tredende kerkmusici betekent dit
dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds
per 1 januari 2012 in dienst waren is nu trede 7 (Dienstjaar 7 of
meer) van toepassing. In de komende drie jaren wordt nog jaarlijks
een nieuwe trede toegevoegd. Dit betekent dat er vanaf 2013 voor
alle kerkmusici naast de geïndexeerde verhoging een extra
salarisverhoging op basis van anciënniteit van toepassing zal zijn.
Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging.
Dirigent of organist
Groep A 18,75
Groep B 12,70

Dirigent en organist
28,00
18,75

Contributie KDOV 2014
In het KDOV-blad Winter 2013 is de nieuwe regeling voor
betaling van contributie gepubliceerd. De hiervoor noodzakelijke wijzigingen in onze automatisering waren nog niet
gereed in februari jl. Daarom zullen de contributie-facturen later,
begin april, verstuurd worden met als uiterste betaaldatum 1 mei
2014. De verzending van de facturen gaat in principe per e-mail. De
leden zonder e-mail adres ontvangen de factuur nog per post. Mocht
uw e-mailadres intussen gewijzigd zijn, dan horen wij dat graag van
u.

Van de hoofdredacteur
De hoofdredacteur komt graag met leden in contact die hun
favoriete cd of plaatopname in het KDOV-blad willen
bespreken. U kunt zich via het emailadres redactie@kdov.nl
melden. De besprekingen worden in volgorde van binnenkomst
geplaatst.

Personalia
Opgezegd:
J.B. (Jan) Schuring, Het Langhuis 4, 3823 JM Amersfoort
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M.H.G. (Marlie) Durge, Carrie Pothuisstraat 14, 1991 SE
Velserbroek
D. (Dick) Koomans, Doelstraat 21 R, 2011 XA Haarlem
H. (Harrie) Muskens, Lange Broekstraat 2, 4944 XJ Raamsdonk
A.F.M. (Ton) Poiesz, Rossinistraat 50, 2901 GJ Capelle a/d IJssel
A.J.W. (Alois) Cremers, Contre Escarpe 5, 5371 CK Ravenstein.
Overleden:
B.F.A. (Bernard) Rikkert de Koe, Prof. Poelsstraat 43,
1221 HR Hilversum.

In Memoriam
Hans Rikkert de Koe
Bernard Rikkert de Koe: schelm, monnik......??
Op 29 december 2013 overleed heel plotseling mijn broer Bernard , zomaar; onverwacht! - aan een hartaanval. Dit na intense kerstvieringen: nachtmis op 24 en dagmis op 25 december in de St.Willibrord Utrecht, en op 1e Kerstdag ’s middags “Kindje Wiegen” in
de St.-Vituskerk in Hilversum. Hij werkte op 2e kerstdag nog mee
aan het kerstconcert in “mijn” Sint-Jan te Laren, wat hij – zoals te
doen gebruikelijk – met veel inzet en plezier deed. Eerder deed hij
op 21 december een Festival of Lessons and Carols met de Gooise
Koorschool in de Vituskerk in Hilversum. De ochtend van de 29e had
hij zijn koor nog gedirigeerd in “zijn” Willibrordkerk in Utrecht.
En op 4 januari 2014 vond zijn afscheid plaats, de uitvaart, eveneens
in de St.-Willibrordkerk. Op zijn verzoek dirigeerde ik tijdens die
dienst zijn twee kerkkoren: het parochiële koor van de Willibrordkerk
en de Gooise Koorschool uit Hilversum. Daarbij zong zijn 11-jarige
dochter Lucia de sopraanpartij in het duet “Wir eilen” uit cantate 78
van J.S. Bach.
Een enorme dreun. Een gebeurtenis die ik nog niet echt kan
plaatsen. Alles gaat wat langs me heen en alles gaat ook “gewoon
door”.
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Toch wil ik desgevraagd iets vertellen over deze oudere broer als
(kerk)musicus.
Collega dirigent/organist Jean Janssen (uit Bussum) memoreerde in
zijn condoleancebrief de uitspraak over Poulenc: “In zijn geest
huizen twee zielen, die van een schelm en die van een monnik”.
Goed gezien! Deze omschrijving typeert ook heel treffend hoe
Bernard zijn leven leefde. Met jongens- en kinderkoren kon hij
voortreffelijk overweg: hij doorzag ze en wist wat voor soort
kattenkwaad er mogelijk was omdat hij alle streken zelf ook al had
uitgehaald: hij deed er even hard aan mee. Dit ging gepaard met
denderende, aanstekelijke lachsalvo’s.
Daartegenover was hij ook inspirator voor diezelfde kinderen. Hij
leerde ze zingen, noten lezen, piano en orgel spelen, kortom, hij
leerde ze de liefde voor de muziek en voor de kerkmuziek in het
bijzonder. Daar was hij subliem in.
Hij begon - zoals veel katholieke jongetjes- als koorknaapje, kreeg
les in noten lezen en ook pianoles van de dirigent van het kerkkoor
van de Mariakerk in Hilversum. Bernard viel op omdat hij erg goed
kon zingen. Maar echt serieus was hij niet: hij rommelde graag met
akkoorden en speelde met vrienden samen in een skifflegroepje.
De ommekeer kwam toen deze dirigent-organist-pianodocent, Pierre
Brühl, iemand zocht aan wie hij orgellessen zou kunnen geven,
zodat hijzelf dan wat ontlast zou kunnen worden bij het wekelijks
zaterdagavondlof. Bernard bood zijn diensten aan, maar
aanvankelijk zag de heer Brühl dat niet zo zitten – hij vond Bernard
nogal oppervlakkig –, maar na enig aandringen kreeg Bernard
orgelles, bespeelde het orgel van de Mariakerk en werd volslagen
verliefd op dat instrument. Vanaf die tijd wilde hij kerkmusicus
worden.
Zijn ouders vonden het verstandig dat Bernard eerst de ambachtsschool afmaakte, waarna hij naar het Nederlands Instituut voor
Katholieke Kerkmuziek in Utrecht mocht. Daar ontving hij zijn
opleiding tot dirigent-organist en kreeg hij les van onder anderen
Bernard Bartelink, Herman Strategier, Albert de Klerk, Hans Ponten
en Thom Bollen. Hij vond het niet echt nodig om vakken als
bijvoorbeeld harmonieleer en contrapunt serieus te nemen, maar
docent Herman Strategier pakte hem aan en wees hem erop dat ook
KDOV-blad Lente 2014 | 4

grootheden als Schubert, Bach en Brahms eerst 1-4-5 en 1 tegen 1
hadden moeten leren. Bernard bekwaamde zich en bleek uitstekend
te kunnen harmoniseren. Zo maakte hij een bundel met
Marialiederen: liet mensen bijna vergeten Marialiederen uit hun
jeugd voorzingen, hij schreef ze op, bewerkte en harmoniseerde ze.
Zodoende zijn veel Marialiederen veilig gesteld.
De zang- en koordirectielessen van Hans Ponten drukten hun
stempel op Bernard’s muzikaliteit tot aan het eind van zijn leven.
Zelfs op 74-jarige leeftijd dirigeerde hij en zong hij fantastisch: van
gregoriaans tot aria’s van Bach aan toe.
Orgel en piano speelde hij met enthousiasme: soms wel eens wat
slordig, speelde hij met flair over zijn fouten heen. Maar je kon hem
eigenlijk overal inzetten: kerstavonden in het bejaardenhuis omlijstte
hij met stemmige muziek; op feesten en partijen kon hij menigeen
vermaken met allerlei grappen en grollen en hij beheerste een
enorme hoeveelheid Oudhollandse liedjes en veel andere populaire
muziek.
Maar.... je moest niet aan de Latijnse eredienst komen! Dat was zijn
kindje. Na Vaticanum II werd het Nederlands toegestaan voor de
volkszang, maar tot het eind van zijn leven kon hij zich ergeren aan
het niveau van veel van deze kerkmuziek en de wijze van uitvoering
door kerkmusici. De term “kwezelige liedjes” was hem uit het hart
gegrepen. Hij werd in 1989 dirigent in de Willibrordkerk te Utrecht en
werkte nauw samen met pater Winand Kotte. Daar vielen de
puzzelstukjes in elkaar. Bernard kon werken aan de traditionele
uitvoering van zang in de r.-k. kerk, waarbij die zang daadwerkelijk
onderdeel is van de kerkelijke mystieke riten. Oude kerkmuziek
behouden en nieuw leven inblazen was zijn roeping. Soms kon hij
daarin tot het uiterste gaan: een gezongen Confiteor, Dies Irae, de
acclamaties in Latijn....
Gedurende zijn werkzame leven heeft hij vele kerkkoren geleid.
Hiervan wil ik noemen: de Johannes de Doperkerk te Wijk bij
Duurstede, de kerk aan de Biltstraat (OLV ten Hemel-opneming) en
de Sint-Pauluskerk in Utrecht; de Liefde en de Chassé in
Amsterdam. Hij was jarenlang verbonden aan de schola van de
Vereniging voor Latijnse Liturgie. In veel van deze kerken wist hij
zich gedragen door prima organisten, waardoor hij zich nog meer
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kon richten op het leiden van de koren. Daar ben ik door de jaren
heen best jaloers op geweest....
Op zondag 21 november 2010 ontving hij de eremedaille SintGregorius in goud vanwege zijn 40-jarig koorjubileum en zijn grote
verdiensten voor de katholieke kerkmuziek. Ook is hij drager van de
orde van trouw van de Maltezer Ridders.
Bernard, mijn muziekmaatje, ook wel eens “manusje van alles”
genoemd.... want hij kon (bijna!) alles! We konden altijd een beroep
op elkaar doen. Ik zal hem zeer missen.
Ik wens zijn koren sterkte toe bij het vinden van geschikte opvolging.
Mijn gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw Xuan Huong en hun
11-jarige dochter Lucia.

Foto gemaakt tijdens het kerstconcert op 26 december 2013; basiliek te Laren.
Foto: Bruno Wacker
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Afscheid dirigent/organist Hans Thüsh
Arjen Seinen
Na ruim 40 jaar gepassioneerd dienstbaar geweest te zijn als
dirigent, organist en arrangeur van de Emmanuelparochie in
Dalfsen, neemt Hans Thüsh nu afscheid.
Een man die zich onvermoeibaar heeft ingezet voor het herenkoor
naast zijn ingenieursbaan bij Stork. In het begin schreef hij de begeleidingen nog uit met de
hand en later werden met
behulp van het muziekprogramma Sibelius, prachtige
partituren geschreven op de
computer. Zijn arrangement
van de Mis der lage landen is
dan ook officieel uitgegeven.
Hans begon met piano/orgelles bij de organist van de Ludgeruskerk
te Hengelo, Jan Bak. Hij was lid van het jongenskoor en zong o.a.
Monteverdi, Orlando di Lasso, maar ook Credo III.
Als student in Delft begeleidde hij het r.-k. Studentenkoor bij
bijzondere kerkdiensten. In januari 1972 is hij in Dalfsen komen
wonen. De pastoor zocht tijdelijke vervanging van de zieke organist
Jan Hilgenkamp. Toen deze weer in staat was te spelen, heeft de
heer Hilgenkamp Hans het gregoriaans leren begeleiden en eigenlijk
ook dirigeren. Dit was het begin van zijn kerkelijke/muzikale periode
in Dalfsen als amateurmusicus.
In 1982 kwam Arjen Seinen (pianist/organist/dirigent) naar Dalfsen.
Hij studeerde nog aan het conservatorium in Amsterdam en zou
daarna nog gaan studeren in Boedapest. We hebben vanaf dat
moment samengewerkt (meer dan 30 jaar) in goede harmonie en
samen heel wat liederen drie- of vierstemmig gemaakt voor het
herenkoor.
Van 2001 tot 2003 heeft Hans alsnog de Meerjarige Dirigenten
Opleiding (MDO) gevolgd in Hengelo bij Valentijn Smit (directie),
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Peter Laport (muziektheorie) en Jeroen de Wit (liturgie). Een goede
scholing voor koordirigenten van de SNK.
(advertentie)

Wij zoeken

een ORGANIST (m/v)

Wegens vertrek van onze organist zoeken wij per direct een vakbekwame
organist voor het begeleiden van het gemengde Bavo-koor op drie
zondagen per maand in de viering van 10:00 uur en op hoogtijdagen.
De organist begeleidt tevens de samenzang tijdens drie zaterdagavond
diensten per maand van 19:00 tot 20:00 uur.
Het koor, onder leiding van de dirigente, repeteert op dinsdagavond,
waarbij de organist aanwezig is van 20:00 tot 21:00 uur.
Wij vragen een bevoegdheid als Kerkmusicus II en in bezit van of
studerend voor het diploma orgel.
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de
secretaris hr. G. Oosten, tel. 023-5290963, per email:
g.oosten@outlook.com of met de dirigente mevr. G. van der Maten, tel.
0317-425628, email: vdmaten@planet.nl
Uw sollicitatie kunt u tot 15 april 2014 mailen aan de secretaris van het
parochie bestuur van de H. Bavo kerk, Herenweg 88 te Heemstede of
emailen naar g.oosten@outlook.com
Proefspel maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
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Liedbespreking
Bert Stolwijk
De paassequentie

Het blijft altijd bijzonder dat de Romeinse liturgie op enkele dagen
van het jaar tijdens de woorddienst van de eucharistieviering niet
alleen de antwoordpsalm en het alleluja laat zingen, maar er nog
een gezang aan toevoegt met de naam ‘sequentie’ of in het Latijn
‘sequentia’. En opvallend is daarbij dat op Pasen en Pinksteren wél
een sequentie wordt gezongen, maar op het hoogfeest van
Kerstmis niet. Daarentegen worden er wel sequenties aangegeven
voor Sacramentsdag en op de gedachtenis van de O.L.Vrouw van
Smarten (15 september). We hebben het dan respectievelijk over de
volgende vier gezangen: Victimae paschali laudes, Veni Sancte
Spiritus, Lauda Sion Salvatorem en Stabat Mater dolorosa.
In het Algemeen Statuut van het Romeins Missaal (2002) lezen we:
De sequentie die facultatief is, behalve op Pasen en Pinksteren,
wordt gezongen vóór het alleluia (nr. 64).
Twee dingen vallen op:
1. de sequentie is dus verplicht op Pasen en Pinksteren;
2. de sequentie dient – in tegenstelling tot de traditionele
volgorde in de gregoriaanse zangboeken – niet langer meer
ná, maar vóór het alleluja gezongen te worden.
De keuze van Rome om de sequentie vóór het alleluja te laten
zingen valt goed te begrijpen vanuit de functie van het alleluja als de
feestelijke voorbereiding op de lezing van het evangelie. Als het
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alleluja geklonken heeft, is de diaken of de priester al met het
evangelieboek bij de ambo aangekomen en staan de gelovigen al
gereed om te luisteren naar de evangelielezing. Als er op dat
moment nog een sequentie gezongen zou worden, verstoort dat in
zekere zin de dynamiek van de liturgie. Daar staat tegenover dat met
deze verplaatsing de oorspronkelijke functie van de sequentie als
poëtische voortzetting van de gedachte van het allelujavers
compleet teniet wordt gedaan.
Zo klinkt op Pasen als allelujavers: Pascha nostrum immolatus est,
Christus (Ons Paaslam is geslacht: Christus zelf). In deze zeer
beknopte tekst (1 Kor. 5, 7) wordt de kern van de paasvreugde
verwoord. De gedachte wordt nader uitgewerkt in een verhalende
lofzang op datzelfde Paaslam: Victimae paschali laudes (GvL 845).
Oorspronkelijk had de sequentie ook muzikale verwantschap met het
alleluja (er werden woorden geplaatst op de jubilus, de lange
notenslinger op de slot-a van het alleluja), maar die verwantschap is
hier niet meer terug te vinden.
Er valt nog veel te zeggen over het Victimae paschali. Laat ik me
beperken tot de constatering dat het de oudste van de vier
genoemde sequenties is, wat vooral merkbaar is aan het nog niet zo
strakke metrum. Ook moet vermeld worden dat de oorspronkelijke
versie nog een vers bevatte dat, vanwege de voor Joden
beledigende inhoud, al in 1570 uit de liturgie werd verbannen:
Credendum est magis soli
Mariae veraci
Quam Judaeorum
Turbae fallaci.
(Men moet meer geloof hechten aan de ene waarachtige Maria dan
aan de onwaarheid sprekende menigte der Joden) .
In GvL vinden we onder deze sequentie een vertaling van J.W.
Schulte Nordholt, die weliswaar qua metrum overeenkomt met de
Latijnse versie, maar toch niet goed zingbaar is op de gegeven
melodie:
Laat ons ’t Lam van Pasen loven,
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’t Lam Gods met offers eren.
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat deze tekst niet met een
muzieknotatie te vinden is GvL. Wel is in de tweede editie van GvL
(1996) een vrije vertaling opgenomen van Andries Govaart, op
muziek van Maurice Pirenne (GvL 658). Heel fraai, maar helaas ook
aan de moeilijke kant.

Tot mijn grote verrassing vond ik in het nieuwe Liedboek van de
protestantse kerken het Victimae paschali (gezang 615) met zowel
de Latijnse tekst als een mij onbekende Nederlandse vertaling van
de dichter, essayist en classicus Piet Gerbrandy (kleinzoon van de
vroegere minister-president Pieter Gerbrandy).
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Graag laat ik u kennismaken met deze nieuwe vertaling.
Christen, offer nu je loflied
aan wie als paaslam bloedde,
lam dat schapen verloste,
Christus die alle zondaars
schuldloos weer verzoende met zijn vader.
Zie hoezeer dood en leven
hard en wonderlijk streden:
gestorven leeft Hij nu, vorst van leven.
Vertel ons, Maria,
wat zag je in de gaarde?
Ik zag het graf van wie levend,
de glorie van wie weer opgestaan is.
Een engel Gods wees naar
zijn zweetdoek en zijn kleren.
Mijn hoop, mijn Christus herleefde,
Hij zal ons voorgaan naar Galilea.
Zeker weten wij dat Christus
verrees uit de doden.
O vorst die overwon,
schenk genade.
Amen. Alleluia.
Ongetwijfeld zult u als kerkmusicus onmiddellijk deze woorden
proberen te zingen op de gregoriaanse melodie en dan, evenals ik,
constateren dat de tekst, hoe fraai ook vanuit literair oogpunt, zich
maar moeilijk laat verenigen met de muziek.
Het lijkt me dan ook verreweg het beste om de paassequentie
gewoon in de oorspronkelijke taal te zingen, daarbij de vertaling van
Schulte Nordholt of van Gerbrandy aan de kerkgangers beschikbaar
te stellen of om anders voor de bovenstaande vertaling een geheel
nieuwe melodie te (laten) componeren.
Zalig Pasen!
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Historie
KERKMUZIEK IN FRANKRIJK
De veelzijdige musicus Marius Monnikendam was niet alleen bekend
als componist en organist. Vele jaren was hij ook hoofdredacteur
muziek bij de r.-k. courant De Maasbode. Op 6 juni 1960 (inmiddels
was De Maasbode gefuseerd met het dagblad De Tijd onder de
naam De Tijd/De Maasbode) schreef hij een groot artikel over
kerkmuziek in Frankrijk met daarin een interessante verhandeling
over de Franse orgelcultuur. Hierna volgt de tekst van dit artikel met
als titel:
De spelers van het elfde uur
Beter dan waar ook vervult het orgel daar een eigen taak.
Wie Frankrijk bezoeken wil om meerstemmige kerkmuziek te
beluisteren komt bedrogen uit. Niet gelijk in ons land hebben daar de
kerken hun eigen mannenkoor of jongenskoor en zelfs in de
kathedralen is het een uitzondering meerstemmige muziek te horen
uitvoeren. Niet dat deze vorm van liturgische beleving er minder
gewaardeerd wordt: vele onzer koren vonden er dikwijls een gastvrij
onthaal. Maar de individuele aard van het sociale leven vormt er een
tegenligger voor dusdanige groeperingen. Desondanks bezint men
er zich op nieuwe liturgisch-muzikale vormen. Eén daarvan is reeds
geruime tijd tot onze kerkprovincie doorgedrongen: de
psalmmelodieën namelijk van pater Gélineau S.J. Men kan aan deze
vorm van gemeenschapszang in de landstaal minder muzikale dan
apologetische waarde toekennen. Een onverwoestbaar traditioneel
bewustzijn doet echter ook in Frankrijk nog inzien dat bepaalde
liturgische teksten, waaronder het Ordinarium Missae, onvertaalbaar
zijn en hun universele klank zullen blijven behouden zo lang er maar
componisten zijn die er een nieuwe, eigentijdse vorm aan kunnen
geven. Het klinkt derhalve als een soort verademing in vele kerken
een Credo of Salve Regina spontaan te horen zingen door de
gelovigen zelf. Welk kind van de lagere school neemt deze oervorm
van melodie niet in zich op? En bevatten deze gregoriaanse
zangwijzen niet de kiemcellen van onze eerste muzikale
stamelingen?
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Laten we dus zeggen,
dat wat de vocale muziek
betreft Frankrijk aan
een beginpunt staat. Hier
staat de orgelmuziek
tegenover. Want Frankrijk
is niet alleen het land
der kathedralen, maar
ook van kathedraalorgels, die de belangrijkste muziekscheppers tot
de hoogste vlucht van liturgische muziek hebben bewogen. De
laatsten vervullen er een roeping, waarvan de ideële betekenis nog
duidelijker wordt als men bedenkt dat hun bezoldiging gelijk nul is!
De Kerk profiteert echter in Frankrijk van een soort driehoeksmeting
welke uit een bijna onverbrekelijke wisselwerking bestaat tussen
orgelbouwers, organisten en componisten. Deze driehoek is als een
hoeksteen der liturgische traditie. Sinds enkele eeuwen gaat
daarginds de orgelbouw hand in hand met de orgelmuziek en haar
wijze van spelen. Eenmaal – tijdens de Gouden Eeuw - scheen het
alsof ook in de Lage Landen een dusdanige wisselwerking tot een
eigen kracht zou uitgroeien. Jan Pieterszoon Sweelinck speelde
namelijk in Amsterdam toen de orgelbouw er een top had bereikt.
Doch het was een eindpunt van de ontwikkeling. Zo ook heeft er in
Frankrijk een voortdurende wisselwerking bestaan tussen de
creaties van de orgelmakers en de componisten. Maar nimmer is
deze samenhang zo duidelijk aan het daglicht getreden als toen na
een periode van verval in de XIXe eeuw een genie verscheen Aristide Cavaillé-Coll - die de belangrijkste kerken en kathedralen
van Frankrijk van meesterwerken heeft voorzien. Hij stierf straatarm
maar liet het nageslacht een immense geestelijke erfenis na.
Onmiddellijk in zijn voetspoor trad de componist César Franck, die in
het klanktype door Cavaillé geschapen een adequate
compositievorm vond, die wonderwel aansluit bij onze liturgische
klankopvatting. Enerzijds hoort men een strijkorkest zingen,
anderzijds wordt deze klank afgewisseld met hout- en
koperblazersklanken die dan de cantus firmus een prachtige radiatie
verleent. Zonder grote artiesten als uitvoerders, als improvisators of
componisten ware zulk een verwezenlijking natuurlijk niet denkbaar.
En hier komen we tot de kwintessens. Ieder zon- en feestdag kan
men in Parijs of in Frankrijks kathedralen orgels horen zingen op een
wijze als men in onze wat conformistische en puriteinse
kerkprovincie niet kent. Men mist er koren, maar men kent orgels en
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organisten, die op hun wijze een niet te onderschatten bijdrage
leveren aan de eredienst. Veelal kent men daarginds de Hoogmis
waaronder een groep of schola gregoriaanse zangen zingt in
afwisseling met het volk. Men kent er ook – rond elf uur – een stille
mis waaronder de organist-titularis het “Grand-Orgue” laat horen en
wel in een bijna continue improvisatie of aaneengeschakeld
programma van voor die dag uitgekozen werken. Dit geschiedt
overigens geheel onopvallend, zodat iedere gedachte aan een
concert verbannen is. De organist bezint zich tevoren op de aard van
het feest en van de daarmee samenhangende liturgische melodiek
en stoffeert ze naar eigen smaak en vorm. Dit alles is daar mogelijk
omdat men er uitzonderlijke artiesten kent, die op uitzonderlijke
instrumenten spelen, die op hun beurt in uitzonderlijke ruimten
klinken.
Men moet er niet aan denken deze vorm van liturgische
muziekbeoefening toe te passen op de meeste onzer nieuwe kerken,

waar het spook der volumebeperking rondwaart als de dood voor de
akoestiek. Evenmin kan men in vele fabrieksmatige orgelproducten
een bron van begeestering ontdekken. En ten slotte ziet men met
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grote
vreze
de
exodus
onderwijsinstellingen……
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van

onze

kerkmusici

naar

Wat Parijs betreft, is het nuttig te weten wat in geen Baedeker of
Guide Bleu te vinden is, namelijk dat zowel in de Notre-Dame als in
de Madeleine, Sainte-Clotilde, Saint-Sulpice, Sainte-Trinité, SaintEtienne-du Mont, of Sacré Coeur de grootste artiesten van Frankrijk
en misschien wel van heel de muziekwereld, daar rond het elfde uur
de eredienst een ongewone luister verlenen op instrumenten en in
klankruimten waarvan de doorsnee-Hollander geen besef heeft. Met
ons vijven onlangs op een zondag in Parijs vertoevend, hadden we
onze ‘verkenningstocht” over vijf kerken verdeeld. De een kwam nog
geestdriftiger terug dan de andere. Het was alsof een soort
Pinkstervuur in ons was ontbrand. De een hoorde de blinde meester
van
de
SainteClotilde,
Jean
Langlais, de toetsen
strelen,
waar
eenmaal
César
Franck veertig jaar
zijn
ziel
had
uitgezongen.
De
andere beluisterde
de
mystieke
klanken, die Olivier
Messiaen aan het
orgel
der
Ste.Trinité
weet
te
ontlokken.
Een
derde was getuige van het nog steeds magistrale spel van Dupré in
een der klankrijkste kerken ter wereld, de St.-Sulpice. Een vierde
aanschouwde met eigen ogen hoe de meester-organist van de St.Etienne de orgelbank afwisselend met zijn eigen vrouw bezette, en
ook ondergetekende zag het jonge echtpaar Cochereau op één bank
tijdens het spelen gezeten. Hier wisselde echter de een de ander
tijdens het spelen niet af, maar bijna zonder woorden, met een
hoofdknik of ander teken van verstandhouding was zij het die
registreerde tijdens de improvisatie. De noodzaak hiervan wordt
enigszins duidelijk, als men bedenkt dat het hier een instrument
betreft van vijf handklavieren en meer dan honderd (trek)registers.
Cochereau behoort nu tot de jongste en de meest briljante
vertegenwoordigers der orgelschool van Marcel Dupré. Hij is een
onberispelijk technicus en tegelijk een improvisator, die in staat is
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om apocalyptische visioenen op te roepen. Niet dat hij een
overdadig gebruik maakt van de machtige tongstemmen van het
“clavier de bombarde”. Neen, hij laat een enkele fluit zingen op een
fond van strijkende stemmen, die stilaan langs de gewelven vloeien
en weer terug komen als een immer deinende vloed van zang en
tegenzang. Langzaam bouwt hij dan zijn improvisatie op met een
vastgehouden motief, om het in te tomen op het moment der
consecratie en communie, en om daarna hetzelfde kernmotief een
stralende klank te verlenen van de Opstanding of Bevrijding. Het
kwam mij voor als trilde heel deze kathedraal in een wit licht,
ofschoon de koster de kaarsen aan het hoofdaltaar doofde…..
***
Een jaar later, in het Gregoriusblad van juni 1961, jaargang 82aflevering 3, schrijft Marius Monnikendam ook een lezenswaardig
artikel over de betekenis van het orgel in de Franse kerkmuziek.
Voor u geselecteerd door Jos Pijpers

Latijn in je jeugd: eeuwige vreugd!
Hans van Heijningen
Hoe kinderen gregoriaans en Latijn leren in de Schola Cantorum
van ‘s-Hertogenbosch
“Jongens, denk goed aan de uitspraak!,” maant docente Veronique
van den Engh. “Dus als je ziet staan Sanctificationis, dan spreek je
dat uit als?…” “Sanctificationies!” roepen haar leerlingen. “Goed zo,
noem nog eens zo’n woord…”, “Tuae = Tué” roepen de kinderen
weer. Een groepje van twintig kinderen in de leeftijd van ongeveer
acht jaar krijgt zangles van Veronique, die organiste is in de SintJanskathedraal in ‘s-Hertogenbosch en sinds jaar en dag lesgeeft
aan de jongere kinderen binnen de kathedrale schola.
Elke donderdagavond is het een komen en gaan van groepjes
jongere en oudere kinderen, die hier in het Sint-Janshuis vlakbij de
kathedraal de vaardigheden krijgen aangeleerd om in de diverse
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missen de Latijnse /gregoriaanse gezangen te verzorgen. Juist hier
geldt: ‘Jong geleerd is oud gedaan.’

Waar komen de kinderen vandaan?
De Latijnse liturgie en zangpraktijk hebben in ‘s-Hertogenbosch een
verleden dat klinkt als een klok. In een ver verleden was de muzikale
ondersteuning van de liturgie een grote-mannenzaak. In 1930 werd
binnen de eeuwenoude Schola van Den Bosch, bekend als ‘Die
Sangeren Onzer Lieve Vrouwe’, een speciale afdeling opgericht om
jongens als zangers op te leiden.
Stuwende krachten waren in de 20ste eeuw onder anderen Maurice
Pirenne en Floris van der Putt.1 Tot 1967 bestond de Schola
uitsluitend uit mannen en jongens. In 1967 werden onder Pirenne
ook vrouwen en meisjes toegelaten. In 1972 werd het meisjeskoor
‘Puellarum’ opge -richt.
Sinds 1996 staat het geheel onder leiding van rector-cantus Jeroen
Felix, die samen met Veronique van den Engh en docent Coen
Swinkels de opleiding aan de Schola verzorgt. De aanpak is degelijk
en gestructureerd. “Orde en regelmaat zijn essentieel voor
kinderen,” aldus de leiding. Dat wordt vormgegeven in een
vriendelijke, maar duidelijke sfeer.
Repertoire
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In het Latijnse repertoire dat de docenten de kinderen aanbieden,
zitten in ieder geval de bekende gezangen zoals:
- Meerstemmige missen van bijvoorbeeld Palestrina, Mul en
Andriessen.
- Motetten.
- De gregoriaanse credo’s I en III.
- De diverse acclamaties.
- Het Pater Noster.
- De XVIIde gregoriaanse Mis, speciaal voor de advent en
veertigdagentijd.
- Rorate en Attende Domine.
De getijden volgend
Het kerkelijk jaar is een belangrijke leidraad in het lesprogramma. In
de tijd waarin dit artikel tot stand komt, moeten de diverse groepen
leerlingen flink trainen voor de muziek in de advent- en kersttijd. Een
klasje van tien kinderen van ongeveer elf jaar oefent het Rorate.
“Jullie weten hoe het gaat?” vraagt Veronique. “De eerste zondag
van de advent wordt alleen het eerste couplet van het Rorate
gezongen en daarna komt er iedere zondag een versje bij … en
iedere zondag wordt een extra kaarsje aangestoken in de
adventskrans boven het altaar. Hoeveel versjes zingen we dus op de
laatste zondag van Advent en hoeveel kaarsjes zijn dan
aangestoken?” “Vier!” roepen de kinderen.
“Denk eraan jongens, op het altaar moet het klinken als een klok! Als
iemand het niet goed kan zingen, mag hij/zij met het solozingen niet
meedoen.” Veronique zit enigszins schrijlings achter de piano, speelt
met haar rechterhand melodietjes en geeft met haar linkerhand en
haar gezicht naar de kinderen toe aanwijzingen: “Janneke, je moet
de noot voor het kartelnootje wat langer maken.” … “Ik hoor de
jongens nog niet genoeg zingen, laat je maar goed horen.”
Solfège
Heel belangrijk voor het zingen is de solfège: het oefenen in het
zingen van notenreeksen, niet met tekst, maar door de namen van
die noten te gebruiken. Zo wordt het muzikale gehoor vergroot. Je
oefent je met solfège ook in het ‘van blad zingen’, dat wil zeggen
zonder voorbereiding noten lezen en zingen en je kunt je
trefzekerheid verhogen van ritme en melodie.
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Een solfègeklasje van zeven kinderen oefent toonladders en notenreeksen zonder dat Veronique ze daarbij begeleidt: “Jongens, we
gaan ‘estafettezingen’, melodie 54. Wees alert, haak precies op tijd
in en geef feilloos je laatste toon door.”
“Helena, hoe begint melodie 54?”… “Met een mi.” Janneke zingt de
eerste vier maten, Trees volgt met 5 t/m 8, Helena zet als derde in,
Kees neemt het dan weer over, enzovoorts. Veronique tikt mee. Het
vergt veel concentratie. Het tweede kind moet meelezen en precies
op tijd inzetten en weer ophouden. “Teamwork is van levensbelang
in een goed koor,” zegt de docente, “zo krijgen ze plezier in zingen
en wij leggen ze vervolgens uit wat er staat. Dan heb je ze aan je
gebonden met het zingen.”
De kinderen moeten zelfstandig kunnen zingen, zonder begeleiding.
Hier in het klaslokaal is de piano op twee meter afstand met de juf
erachter, maar in de kathedraal is het orgel twintig meter ver weg en
daar is de begeleidende muziek veel lastiger te volgen. En de
organist is vrij onzichtbaar.

Leerboek
In de totale cursus wordt één werkmap gebruikt. Daarin staan, in
afdelingen gerangschikt:
1. Een grote reeks Nederlandse liedjes. Die zijn bedoeld om samen
te zingen, gewoon om de kelen te smeren en plezier te hebben.
Het is ook het lesmateriaal waarmee begonnen wordt in het
eerste jaar.
2. ‘Zeker/trefzeker’: 112 notenreeksen gezet in toonsoorten. Die
zijn bedoeld voor onder meer het estafettezingen en voor
solmiseren. De leerlingen moeten die notenreeksen feilloos
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3.

4.

5.
6.

kunnen lezen en zingen.
Solfège ofwel muziektheorie. Hierin wordt uitgelegd hoe muziek
geschreven wordt, hier leer je de muziek lezen, hier krijg je
gerichte muziekgeschiedenis en -analyse.
Theorie van het gregoriaans. Daar draait het natuurlijk allemaal
om als je lid wilt worden van een schola. Al gauw krijgen de
leerlingen het gregoriaanse neumenschrift aangeboden en
maken ze kennis met het Latijn.
Gregoriaanse anekdotes ( cultuurgeschiedenis). Het gregoriaans
en de kerkmuziek als geheel hebben een rijke geschiedenis.
Gregoriaanse gezangen: credo’s, Rorate, Nunc dimittis, Attende
Domine, Puer natus, Vidi aquam, Regina coeli.

De opleiding in jaren
“We beginnen gregoriaans aan te bieden in het vijfde jaar – op de
basisschool zitten die kinderen in groep 8,” zegt Veronique. “Maar
Latijn op zich doen we al vanaf het eerste jaar, spelenderwijs. De
kinderen nemen de eerste twee jaren nog niet deel aan een koor.
Het echte aanbieden van gregoriaans doen we pas wanneer ze op
de lagere school in groep 8 zitten.”
Het studieschema is als volgt:
- 1ste leerjaar:
In dit leerjaar zitten kinderen van zes jaar. Ze zitten dan op de
basisschool in groep 4. Ze maken kennis met het ‘zingen van
liedjes’. Daarnaast laat de cursusleiding de leerlingen al kennismaken met zowel liturgie als Latijn in hun meest eenvoudige
vormen.
- 2de leerjaar
De kinderen gaan in de kerk steeds meer met de groteren
meezingen. Het jaar wordt afgesloten met een diploma AMV
(Algemene Muzikale Vorming).
- 3de leerjaar
In dit jaar zingen de kinderen volledig mee met de ouderen,
maar dan nog uitsluitend bij meerstemmig repertoire: missen bijvoorbeeld van Palestrina, Andriessen en Mul.
- 4de leerjaar
Het repertoire wordt voortgezet en zo mogelijk wat uitgebreid. In
dit jaar vindt ook de eerste echte kennismaking plaats met het
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-

-

gregoriaans. Tevens krijgen de kinderen solfège: gehoortraining,
van blad zingen, theoretische kennis en vaardigheden.
5de leerjaar
In dit jaar – naast de repertoiretraining – gaan de leerlingen het
gregoriaans echt leren zingen. Er wordt een kindergroepje gevormd, dat incidenteel zal soleren. Als dat goed gaat, krijg je een
diploma gregoriaans.
6de leerjaar en 7de leerjaar:
Dit jaar wordt uitsluitend besteed aan repertoiretraining in
breedste zin. De kinderen zitten al op de middelbare school als
ze de opleiding bij de Schola beëindigen en professionele
zangers worden bij het koor.

Nederlandse liedjes
Vooral in de eerste jaren worden er nog veel Nederlandse liedjes
gezongen, zomaar, met pianobegeleiding. “We laten de kinderen die
liedjes zingen om notenreeksen onder de knie te krijgen, om goed
de zinnen te leren uitspreken, om maat te houden en last but not
least om gewoon lekker samen te zingen,” vertelt Veronique. “Een
ideale zangvorm voor het aankweken van teamgeest en zelfstandig
zingen is de canon. Jongens, we zingen Hé daar is er niemand
thuis.” Veronique zwaait met haar armen: “Twee groepen: jij daarbij,
Niels daarbij en Freek ook; hier bij Angela is de scheiding … één,
twee …”
Het Nederlandse liedjesrepertoire is opmerkelijk. Zo zingen de
kinderen Dubbele Jan van Floris van der Putt, het Rustenlied van
Maurice Pirenne en het Dynamiekenlied van Veronique zelf: veel
eigen werk dus van de cursusleiding van toen en nu. Veronique
heeft bovendien tal van teksten van Lea Smulders
(“Jeugdsentiment,” zegt ze, “ijzersterke teksten!”) opnieuw op
melodie gezet. Je zou het misschien niet zeggen, maar juist deze
liedjes geven de kinderen toerusting om later mooie meerstemmige
missen en gregoriaanse hymnen te zingen. Via de volkstaal naar de
kerktaal!
Herkomst van de kinderen
De kinderen komen op het koor langs uiteenlopende wegen. De
leiding van de Schola Den Bosch bezoekt regelmatig scholen rond
de stad om kinderen te werven die graag willen zingen en daar ook
talent voor hebben. Leerlinge Sofie vertelt: “Er kwamen mensen
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kijken op onze school. Ze zochten kinderen die op het koor wilden
en al goed konden zingen. Mijn vader heeft ook al op het koor
gezeten.” Sofie heeft het dus niet van een vreemde.
Helena uit Zaltbommel kwam weer op een andere manier bij de
Schola: “Ik heb het zelf ontdekt in de missen in de Sint-Jan, waar ik
met mijn vader, moeder en broertje naar toe ging. Ik vond dat zingen
zo mooi. Mijn moeder Yvonne vroeg me of het misschien iets voor
mij was, of ik graag op het koor wilde. Ja dus.”
Estelle had al een oudere zus op het koor. Ook op haar school
kwamen er mensen kijken. “Ik werd enthousiast, misschien dankzij
mijn zus, maar de mensen die op school kwamen, raakten mij ook.”
Bij Joost en Mathijs ging het ook zo.

Werven
“Wij geloven er heilig in dat het essentieel is voor een kind om te
leren zingen,” zegt rector-cantus Jeroen Felix. Waarom Latijn? “Dat
is de basis en de bron van alle West-Europese muziek, lopende van
klassiek tot popmuziek!” Kunnen kinderen van zes jaar dit al aan?
“Ja! Je moet bij de jeugd beginnen, anders is het te laat,” luidt het
stellige antwoord van Jeroen Felix.
“Zingen in Nederland wordt een probleem,” vult Veronique aan,
“zeker bij jongens. Zingen wordt vooral voor hen een onbekende
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factor.” “Wat een jongen vreemd vindt, doet-ie niet. Punt! Bij jongens
is de computer met zijn spelletjes dé grote concurrent van zingen.
Dat zal doorsijpelen naar de mannen in het koor. We moeten actie
ondernemen om al die knullen te mobiliseren,” zegt ze gedreven.
Latijn in je jeugd is eeuwige vreugd!
Met toestemming overgenomen uit het Bulletin van de Vereniging
voor Latijnse Liturgie, Jaargang 46, Bulletin 114, december 2013
1

Floris van der Putt (1915-1999) was rector cantus van 19541965 en Maurice Pirenne (1928-2008) was zijn opvolger van 19651991. Beide heren, de laatsten die als príester rector-cantus waren,
hebben een groot stempel gedrukt op de koorpraktijk van de SintJan. Ze componeerden naast vele religieuze werken en liederen ook
talloze liedjes, die gewoon ‘overal gezongen’ kunnen worden.
Foto’s: De Schola zingt bij een Misviering in de Dom te Mainz; de
scholakinderen na afsluiting van een schooljaar en de zingende
Schola in de Sint-Janskathedraal van ‘s-Hertogenbosch (foto’s:
Koorschool).

5e Nederlands Gregoriaans festival in Ravenstein
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni 2014 vindt in Ravenstein het 5e
Nederlands Gregoriaans festival (NGF). Hans Leenders en Marcel
Zijlstra, artistiek leiders van het vijfde Nederlands Gregoriaans
Festival hebben voor deze editie 2014 als motto LIJNEN gekozen.

Uitgangspunt is de eenstemmige melodie van de gregoriaanse
gezangen. Het gregoriaans is een éénstemmig vocaal repertoire. En
in die gedaante is het ook in zeer ruime mate te horen op het NGF –
uitgevoerd door professionals én amateurs! Componisten uit latere
tijden hebben de dynamiek van deze eenstemmigheid als
uitgangspunt genomen voor hun meerstemmige composities. Men
zegt wel dat een meerstemmige compositie eigenlijk een
uitgevouwen eenstemmig werk is. Wat daar ook van zij: tijdens het
Festival laten alle deelnemende ensembles, scholae, kamerkoren en
instrumentalisten horen welk repertoire past bij dit uitgangspunt. Dat
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zullen ongetwijfeld composities zijn uit de Renaissance, maar ook
zult u eigentijdse werken horen, tot en met de spiksplinternieuwe
compositie die Andries van Rossem schreef in opdracht van het
NGF.
Ga naar www.gregoriaansfestival.nl/Festival 2014 voor meer
informatie over de thematiek, het programma, de uitvoerenden, de
presentatie van de scholae (ook die van u?) en nog veel meer!

Een kennismaking met het nieuwe Liedboek
Bert Stolwijk
Liedboek 2013: de koor- en begeleidingsuitgaven
In de vorige aflevering van het KDOV-blad mocht ik u kennis laten
maken met de uitgave Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.
Nu stel ik graag – als nevenuitgaven daarbij – de koor- en begeleidingsbundels aan u voor.
Jarenlang heeft op menige
speeltafel van – ook katholieke –
kerkorgels de groene ‘Koor- en
orgeluitgave bij de 491 gezangen
van het Liedboek voor de Kerken’
gelegen. Een handzaam boek
(604 pagina’s) dat bij elk lied één
meerstemmige zetting gaf, geschikt voor koor en/of orgel. Een
uitgave die in belangrijke mate
heeft
bijgedragen
aan
de
acceptatie van vooral de onbekende gezangen.
Veertig jaar later, in mei 2013,
verschenen tezamen met het
nieuwe Liedboek maar liefst drie
banden met koorzettingen en
1280 pagina’s geperforeerde
pagina’s losbladige instrumentale begeleidingen, die in twee
meegeleverde ringbanden opgeborgen worden!
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De redactie van het Liedboek heeft kennelijk al in een vroeg stadium
ingezien dat er voor de koorzettingen en de instrumentale begeleidingen twee aparte uitgaven nodig waren. Een goede koorzetting
is niet altijd geschikt als ondersteunende begeleiding en andersom
geldt hetzelfde. In de drie koorbundels vinden we overigens niet
alleen meerstemmige zettingen van een groot aantal gezangen,
maar ook de eenstemmige muzieknotaties van de voorzangverzen.
In de standaarduitgave van het Liedboek staat van de gedeeltes die
bedoeld zijn voor de voorzang immers alleen de tekst afgedrukt. In
die zin zijn de koorbundels ook bedoeld als ‘cantorboek’.
Een belangrijk verschil met de koor- en orgeluitgave van 1973 is
uiteraard het feit dat er nu niet meer gesproken wordt van
‘orgeluitgave’. Het grootste deel van het repertoire in het nieuwe
Liedboek komt het beste tot zijn recht met orgelbegeleiding, maar er
zijn ook liederen die juist niet op het orgel begeleid moeten worden,
maar op piano, gitaar en/of andere instrumenten. Zo worden bij de
Taizégezangen begeleidingssuggesties gedaan voor een groot
aantal instrumenten en bezettingen.

In het voorwoord van beide uitgaven wordt er met nadruk op
gewezen dat de koorzettingen meestal niet tegelijkertijd gebruikt
kunnen worden met de instrumentale begeleidingen. Dat lijkt me ook
geen bezwaar, want afwisseling tussen de begeleide eenstemmige
gemeentezang en de onbegeleide meerstemmige koorzang levert
variatie in het harmonische klankbeeld op. Vooral bij langere
liederen is dat wenselijk. Hetzelfde geldt overigens ook voor liederen
die in de standaarduitgave voorzien zijn van akkoordsymbolen: de
zetting in de begeleidingsuitgave heeft meestal afwijkende
harmonieën.
Voor zover van toepassing hebben de redacties van zowel de koorals de begeleidingsbundels bij voorkeur de zettingen overgenomen
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van de liedcomponisten. Zo vinden we bijvoorbeeld de liederen van
Huijbers, Löwenthal en Oomen met de oorspronkelijke koorzettingen
en orgel-/pianobegeleidingen. Van de liederen van Oomen wordt in
veel gevallen zowel de pianobegeleiding als de later door hem
gemaakte vereenvoudigde versie voor orgel aangeboden. Het is
trouwens opvallend dat alleen in dit soort gevallen aangegeven
wordt of een begeleiding voor orgel of voor piano is bedoeld. Bij de
overige liederen in de begeleidingsuitgave staat dat niet
aangegeven, al kan het meestal wel uit de stijl van het lied en uit het
notenbeeld van de begeleiding worden opgemaakt.

Voor de begeleidingsbundel is een zeer groot aantal nieuwe
begeleidingen gemaakt door kerkmusici als Gerben Baaij, Jan D.
van Laar, Jaco van Leeuwen, Dick Sanderman, Reitze Smits en
Christiaan Winter. Opvallend is daarbij dat de melodie niet altijd in de
sopraan te horen is , maar ook wel eens verstopt in andere
stemmen of dat ze zelfs helemaal wordt weggelaten!
(voorbeeld B675)

Wie door de koorbundels bladert komt er al snel achter dat niet bij
ieder nummer uit het Liedboek een koorzetting gegeven wordt. Zo
werden niet alle Geneefse psalmen van een koorzetting voorzien, de
redactie heeft zich beperkt tot de meest gezongen psalmen. Zie hier
als voorbeeld psalm 118, waarvan de zetting gemaakt is door
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Claude Goudimel, die daarbij de cantus firmus in de tenor heeft
gelegd.

Deze psalmmelodie is ook te vinden in de zangbundel GvL. Dat
brengt ons direct bij de vraag welke waarde de koor- en
begeleidingsbundels bij het Liedboek 2013 hebben voor de roomskatholieke kerkmuziekpraktijk. Dat ligt voor organisten anders dan
voor koren. In 2011 verscheen immers Orgelbegeleidingen bij de
liederen van GvL. De organisten zullen daar al heel veel
begeleidingspartituren kunnen vinden, al missen zij daarin wel de
psalmen en ordinariumgezangen. Veel dirigenten zullen echter
benieuwd zijn naar de inhoud van de koorbundels, want er bestaat
nog geen koorbundel bij GvL. Dirigenten moeten her en der naar
meerstemmige zettingen zoeken. In de drie koorbundels van het
Liedboek (tezamen 1085 pagina’s!) vinden zij wat dat betreft een
schat aan bruikbaar materiaal. Bovendien zullen ze ook ander
repertoire tegenkomen dat zijn diensten kan bewijzen aan de liturgie.
Wie alle uitgaven van het Liedboek 2013 overziet, kan niet anders
dan constateren dat er een bewonderenswaardige hoeveelheid werk
is verricht om dit alles binnen betrekkelijk korte tijd tot stand te
brengen. De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, de redactie,
de werkgroepen en alle andere bezoldigde en onbezoldigde
medewerkers verdienen daarvoor alle lof!
[gegevens] Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Koorbundel
(3 banden). Begeleidingsbundel (gesealde losbladige uitgave,
geleverd met 2 opbergmappen). BV Liedboek, 2013. Te bestellen
via www.liedboek.nl/uitgaven
Dit is een licht bewerkte versie van een artikel dat verscheen in
Continuo, jaargang 28, nr. 2, december 2013 (uitgave: Gooi &
Sticht).
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Interview met Fons Ziekman
Jeroen Pijpers
Fons Ziekman heeft 29 september jl. na 36 jaar zijn loopbaan aan de
Haarlemse Koorschool beëindigd en heeft als Magister Cantus van
de Kathedrale Basiliek van Sint-Bavo zijn taken (deels) neergelegd.
Van 1977 tot 1989 was hij muziekdocent, repetitor en assistentdirigent. Ik herinner mij als kind Fons vooral als dirigent van de
samenzang. In 1989 volgde hij Jan Valkestijn op.
Voor Fons komt nu de tijd om ‘leuke dingen’ te gaan doen. Hoewel
hij nog beperkt actief blijft binnen de Koorschool en de Kathedraal, moet hij vooral
eerst zijn kamer op gaan ruimen. Ik kreeg
eerlijk gezegd een beeld alsof er sinds
1977 artikelen, boeken en misschien ook
partituren en wellicht langspeelplaten en
cd’s in die kamer zijn beland en sindsdien
er niet meer uitgekomen zijn... Fons is alles
nauwgezet aan het catalogiseren, een
container stond dan ook niet voor de
school.
De kamer moet ter beschikking worden
gesteld aan de nieuwe Magistra Cantus:
Sanne Nieuwenhuijsen die zijn stokje
overnam, of liever gezegd: de rollen zijn nu
omgedraaid. Fons heeft niet meer de
eindverantwoordelijkheid, maar komt graag
nog een paar dagdelen les geven,
repeteren en in de weekendvieringen
Sanne bijstaan en zo nodig waarnemen.
Nu is er eindelijk ruimte gekomen voor de sportschool, hij had er niet
eerder tijd voor, maar eindelijk kan hij langs deze weg aan zijn
lichaamsbeweging werken. De dagdelen die hij nog meedraait, bestaan uit het lesgeven aan verschillende klassen. Zo’n les bestaat uit
stemvorming, repertoireopbouw, solfège en muziektheorie.
KDOV-blad Lente 2014 | 31

Ook blijft hij voorlopig nog de Schola Cantorum leiden. Hij heeft twee
jaar geleden de stap gezet om op basis van de neumen van Sankt
Gallen te gaan zingen. Voor de oude garde levert dit nog wel eens
wat problemen op, maar de heren zijn wel zo buigzaam dat ze er
mee verder kunnen.
Daarnaast is hij bezig aan een psalmenproject, Fons ontwerpt de
antwoordpsalmen voor de gehele lezingencyclus zoals deze in het
lectionarium is opgenomen. De bedoeling is om de serie uiteindelijk
in een bundel te laten verschijnen. In de Kathedraal gebruikt men al
een tijd deze cyclus.

Fons moest twee keer met ziekteverlof vanwege een burn-out, maar
de hoogtepunten overstemmen die vervelende perioden: op tournee
met het koor, naar bijvoorbeeld de kathedralen in Engeland. Op alle
vlakken waren dit groeimomenten: voor de cohesie van het koor, de
samenwerking en op muzikaal gebied. Vooral op de reis in 1996
naar Japan kijkt hij met genoegen terug.
In 1990 introduceerde Fons het eerste Festival of Nine Lessons and
Carols. Dat werd een daverend succes, nog ieder jaar komen er
zeker 750 bezoekers op af.
Heeft hij bereikt wat hij had willen bereiken? Fons had nog zoveel
repertoire willen oppakken. Aan sommige werken is hij gewoon niet
toegekomen, of ze bleken toch wat te lastig. Ook is repertoire soms
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maar één keer uitgevoerd, terwijl hij het vaker had willen
programmeren. Met alle weekendvieringen en andere activiteiten
werd je soms van rechts ingehaald en bepaalde stukken moesten
dan blijven liggen of moesten na één keer uitvoeren weer de kast in.
‘We wilden het hoogste bereiken. Perfect kregen we het natuurlijk
niet altijd, maar de intentie had ik wel.’

Tijdens zijn ‘laatste’ mis dirigeerde hij de Missa Cathedralis van
Herman Strategier, een lang gekoesterde wens. Hij heeft er
overigens altijd aan gewerkt ode muziek van Strategier, Andriessen
en De Klerk te promoten. Ook de Engelse koormuziek is hem
dierbaar. Maar direct daarna begint hij over het Requiem van Da
Vittoria. Eens voerde hij het met een klein projectkoor uit. Na het
noemen van deze compositie benadrukt hij nog eens dat je zonder
het geloof je deze functie niet lang volhoudt.
De vraag aan Fons Wat ga je nu eigenlijk doen met je pensioen?
beantwoordde hij met Lezen en musea bezoeken, maar aan het
eind van het gesprek weet je dat Fons zoals iedere rasartiest
gewoon doorgaat met musiceren. Dat zijn de echte.
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Interview met Sanne Nieuwenhuijsen
Jeroen Pijpers

Zondag 29 september jl. kreeg Sanne Nieuwenhuijsen haar nieuwe
functie als Magistra Cantus van de Haarlemse Kathedraal. Naar
aanleiding van deze belangrijke wisseling van de wacht in een van
Nederlands hoofdkerken mocht ik haar interviewen.
Sanne komt niet uit een muzikaal actief gezin. Ze kwam na een
verhuizing haast ‘per ongeluk’ op de Utrechtse Koorschool terecht.
Toenmalig dirigent Hans de Gilde nodigde haar in de deuropening
meteen uit auditie te doen, ‘dan hoef je je er ook niet zenuwachtig
om te maken’, redeneerde hij. Ze werd aangenomen.
Een paar jaar later zong zij in de Utrechtse Schola Davidica een
Festival of Nine Lessons and Carols. Lisette Bernt dirigeerde het
koor. Dus ook vrouwen kunnen dirigeren, concludeerde Sanne.
Inmiddels speelde ze heel verdienstelijk cello, maar ze koos toch
nadrukkelijk voor koordirectie. Ze kreeg de jury van het Haags
conservatorium zover dat ze tegen de regelementen in op haar 17e
mocht beginnen met de opleiding.
Tijdens die studie zwierf zij langs kamerkoren en leidde projectkoren
vooral buiten de kerk. Aan de Utrechtse Koorschool werd ze
assistent-dirigent. Na haar studie kwam ze in 2010 naar de
Haarlemse Koorschool en draaide ze langzamerhand met alle
activiteiten mee. De ervaringen die ze als kind had, kan ze nu zelf
doorgeven als dirigent. Ze kent de beide zijden van de lijn.
De dag begint al vroeg als haar eigen kinderen naast haar bed staan
en eindigt laat met de koorrepetitie. Ze geeft drie ochtenden les aan
de kinderen en geeft dan repertoire, solfège, muziektheorie en stemvorming. Daarnaast moet ze ‘kantoor houden’: planning maken,
repetities voorbereiden, overleg, mails afhandelen en inkomende
zaken zoals enkele dagen voor mijn bezoek de NOS te woord staan
in verband met de liedkwestie rond Stille Nacht. In het weekend is de
zondagsmis een vaststaand gegeven, maar regelmatig is zij ook met
een deelkoor op stap voor een optreden.
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Kwaliteitsmuziek staat voorop. Kinderen zijn gevoelig voor kwaliteit.
Als het niet klopt, of ze doet iets wat even snel nodig is, verslapt de
aandacht, is het veel lastiger de kinderen te inspireren. Voorkeuren
heeft ze niet echt, dat is vandaag renaissance, morgen is het
hedendaagse muziek. Vandaag Poulenc, zegt ze dan, vanwege de
mooie zanglijnen.
Het blijft boeiend om te constateren dat zulke jonge kinderen
geïnspireerd raken door muziek van bijvoorbeeld Benjamin Britten.
Ze krijgt het gezongen en ze vinden het nog boeiend ook. Het zijn
muzikale alleseters: in haar Utrechtse tijd werkte ze mee aan een
koorenquête, waaruit een top 10-lijst ontstond van de zingende
kinderen en jongeren; Britney Spears ging hand in hand met
Giovanni da Palestrina.

Maar het gevaar ligt op de loer: de kinderen worden vroeger rijp en
vooral de jongens merken dat aan hun stem. De puberteit treedt
sneller in en de kinderen kunnen van het ene op het andere moment
in de mutatiefase komen. Vooral voor het jongenskoor is dat erg
jammer, omdat de jonge jongens minder ervaren zangers achter zich
hebben staan en al vroeg moeten pieken. Die mooie, volle
jongensstemmen van grote pubers hebben we steeds minder tot
onze beschikking. Daar staat tegenover dat we een aantal
fantastische bassen van 14/15 jaar hebben.
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Sanne zou graag het muzikale onderricht op de Koorschool als
olievlek willen gebruiken naar andere scholen. De ervaring dat
kinderen graag met muziek bezig zijn wil zij verspreiden naar andere
basisscholen, zoals ze daar vroeger gedegen muziekles kregen. Ze
zou graag het vuur willen verspreiden.
Ook is ze met de Koren van het Muziekinstituut graag buiten de kerk
actief. Haar eerste grote project was in 2011 de Sint Nicolaascantate
van Britten, een familieconcert waarbij het beroemde werk van
Britten werd vertaald in het Nederlands door Imme Dros, versterkt
met grote beelden van Charlotte Dematons. De zangers van het
Muziekinstituut waren op volle kracht en met solisten uit eigen
opleiding, én met medewerking van de kinderen van de Utrechtse
Koorschool. Ook zullen we in de toekomst zo nu en dan nog wel
eens een wereldpremière kunnen horen in de Bavo.
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Recensies
Jaap Zwart – Espérance (Gemma Coebergh)
Adema-orgel St.-Calixtuskerk Groenlo
Toccata et Fuga in d BWV 565 (Bach), Aria BWV 1068 (Bach),
Sonate für Orgel in g op. 29 (Renner), Benedictus (Rowley),
Fantaisie en Ut majeur [version A] (Franck), Chaconne (Strategier),
Choral-paraphrase sur la mélodie du Psaume 90 (Cellier),
Improvisatie over ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (Zwart)
De titel van deze cd verwijst naar de compositie van Alexandre
Cellier over psalm 90, het werk van een protestantse Fransman, die
organist was aan de Temple de l’ Étoile in Parijs. Helaas een
componist die je weinig hoort, dus is het een goede zaak dat Jaap
Zwart hem onder de aandacht brengt met zowel een sterke als gave
vertolking van l ‘Espérance.
Het orgel waarop het programma van de cd klinkt is het uit 1926
stammende, in Frans-romantische stijl gebouwde Adema-orgel van
de Sint- Calixtuskerk in Groenlo. Het heeft een interessante
geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk is het gebouwd voor de
H.H.
Nicolaas
en
Barbarakerk (‘De Liefde’)
in Amsterdam-West.
Hierbij is ook gebruik
gemaakt van pijpwerk uit
het oude schuilkerkorgel
van Henricus Lindsen. De
oorspronkelijk pneumatische tractuur is in 1953
gedeeltelijk
geëlektrificeerd
door
Hubert
Schreurs.
In de jaren zestig werd,
zoals zo vaak, de dispositie aangepast aan de
smaak van die tijd.
Toen ‘De Liefde’ in 1996
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gesloten en afgebroken werd, is het orgel naar Groenlo verplaatst
door Antoine Schreurs, waarbij de oorspronkelijke dispositie werd
hersteld en het orgel nu geheel werd geëlektrificeerd.
Jaap Zwart komt op deze cd meteen met een duidelijk statement
naar voren: dé Toccata en fuga van Bach komt uiteraard het meest
authentiek tot zijn recht op een barokorgel, maar werd en wordt ook
gespeeld op romantisch geaarde instrumenten, waarbij het
onbegonnen werk is de barokklank te imiteren. Zwart laat het werk
dan ook klinken als een ontzagwekkend fresco, met in de fuga echoeffecten, een grote opbouw in sterkte na maat 109 en een
spannende voortgang naar het einde. Er wordt op die manier weer
eens bewezen dat de muziek van Bach zoveel facetten in zich heeft
dat ze niet stuk te krijgen is. Bach op een moderne vleugel, op een
accordeon, of op een romantisch orgel: het is allemaal best te
pruimen, als het maar goed en met overtuiging gespeeld wordt. En
daar is bij Jaap Zwart zonder twijfel sprake van.
De door de Belgische organist Joseph Callaerts gemaakte
bewerking van de Aria BWV 1068 uit Bachs derde orkestsuite is zeer
duidelijk gedacht vanuit het Frans-romantische orgel en wordt dan
ook in die stijl fraai en expressief tot klinken gebracht.
Het Franse karakter van het Adema-orgel krijgt wel heel duidelijk
gestalte in de Fantaisie en Ut majeur (eerste versie) van Franck.
Deze versie voert ons langs heel andere wegen dan de definitieve,
maar het is de moeite waard die te horen, zeker in de beheerste
maar onderhuids gloeiende vertolking van Jaap Zwart.
Dat, behalve Franse, ook Duitse en Engelse romantische muziek
goed klinkt op dit orgel bewijst Zwart met zijn fraaie vertolkingen van
werken van Joseph Rennert jr. en Alec Rowley. Sympathiek is het
dat hij ook aandacht besteedt aan de Nederlandse componist
Herman Strategier, die in zijn Chaconne de waarheid van het
gezegde “in de beperking toont zich de meester” op verrassende
wijze aantoont.
De aansprekende improvisatie over Zingt voor de Heer een nieuw
gezang wijst in zowel protestantse als katholieke richting: de melodie
staat immers zowel in het Liedboek als in de bundel Gezangen voor
Liturgie.
Al met al een cd waarop verschillende stijlen met uitstekend spel en
kleurrijke registratiekeuzen worden gepresenteerd in een goed
afgewogen opnameklank.
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De vreugde van luisteren (Ruud Hoogenboom)
Na de uitgave van de succesvolle bundel 'Verstilde woorden' (zie
mijn recensie in KDOV-blad, Lente 2013, p.26-27) verscheen
onlangs een vervolg: 'De vreugde van
luisteren'. Ook deze keer is een aantal
teksten op CD gezet door Eva de Mooij,
muziektherapeut en zangeres.
Of je nu als coach, trainer, docent,
therapeut of dirigent werkzaam bent,
professioneel word je geacht te kunnen
luisteren naar je gesprekspartners. Vaak
vergeten we in de hectiek of waan van de
dag om onszelf te openen voor de ervaringen van de ander, geven
we de ander geen kans om ononderbroken zijn of haar verhaal te
vertellen, omdat we dat zelf al hebben ingevuld. Volgens Van den
Berg is luisteren een van de basisbehoeften van het bestaan. Je
'gehoord weten' is een deel van je identiteit. Waar we bij deze
schrijver vaak denken aan rouw en rouwverwerking - hij is hierin
deskundig -, zien we hem nu eens van een andere kant: oplettende
toeschouwer van en luisteraar naar onder anderen scholieren en
jongeren. In zeer goed leesbare, korte teksten (overwegingen),
afgewisseld met poëtische teksten, waarvan een achttal op muziek
gezet, is een bundel samengesteld, die ook (kerk)musici tot
nadenken over hun functioneren zou kunnen brengen.
Laagdrempelig worden we weer met onze beide benen op aarde
gezet. Waar doen we het allemaal voor? Staat de mens achter de
koorzanger nog centraal? (Ruud Hoogenboom)
* M. van den Berg, De vreugde van het luisteren, Ten Have, 2013,
95 blz., ISBN 978 90 259 03657, € 17,95, incl. CD met muziek van
Eva de Mooij.

Joseph Gelineau - De gezangen van de eucharistie
(Ruud Hoogenboom)
Gelineau (1920-2008) wordt gezien als de vader van de
volkstaalliturgie in de r.-k. kerk. Het kon dan ook niet uitblijven dat er
ook in ons land bredere bekendheid moest komen voor zijn
inspanningen.
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Vanuit de redactie van 'Vieren',
tijdschrift voor
liturgie en
spiritualiteit, verscheen als nr. 7
in de serie Liturgiecatechese
een vertaling van Gelineau's
Les chants de la messe dans
leur enrancinement rituel uit
2001. In zijn laatste boek zijn
diens gerijpte ideeën omtrent
liturgie, rite en muziek door
hemzelf bijeen gebracht als
ultiem testament ten behoeve
van ons huidige kerkmuzikale
handelen. Om het begrijpen te
vergroten is de tekst bewerkt en met Nederlandse muziekvoorbeelden aangevuld door de bij de KDOV geen onbekende
liturgisten/kerkmusici Martin Hoondert, Andries Govaart, Siem Groot
en Hein Vrijdag. Om de bruikbaarheid binnen het pallet van allen die
betrokken zijn bij muziek in de liturgie te vergroten zijn na elk
hoofdstuk vragen ter bespreking geformuleerd. Als al die vragen zijn
beantwoord, heb je automatisch een doorwrocht liturgisch-muzikaal
plan op parochieel niveau op tafel, een grote meerwaarde van dit
boek. Oftewel: Gelineau's grote kennis van bronnen èn zijn
praktijkervaring leveren ons als liturgisten en kerkmusici oplossingen
die 'te doen' zijn(!) en zo'n reflectie op liturgische muziek zal tot "een
doorleefd en levendig geheel" leiden, zo hopen de bewerkers.
De inleiding (p.5-21) van Anton Vernooij over Joseph Gelineau als
pastor, liturgist en componist is een zinvolle opening. In 1941 trad
Gelineau in bij de Jezuïeten en studeerde hij in Lyon en Florence
(waar hij de Nederlander Bernard Huijbers als studiegenoot had).
Ook studeerde hij compositie en orgel aan de 'École César Franck'
in Parijs, waar Jacques Berthier medeleerling was, met wie hij later
innig zou samenwerken voor de liturgie van het toen nog niet zo
bekende Taizé. Na Berthier's dood componeerde hij in diens stijl
meerdere gezangen, maar de jongeren vonden deze (te)
ingewikkeld.
In 1951 volgde de priesterwijding en in 1960 promoveerde hij op een
proefschrift over de kerkelijke psalmodie in het Syrië van de vierde
en vijfde eeuw. Naast 25 jaar docent liturgie aan het Parijse 'Institut
KDOV-blad Lente 2014 | 40

Catholique' was hij de ideële inspirator, mentor en motor van
Universa Laus, pastoor van de Saint-Ignaceparochie in Parijs, later
in andere plaatsen, waar hij "een model voor de toekomst"
probeerde te ontwerpen. Ook was hij, met J.A. Jungmann
medesamensteller van het Conciliedocument 'Sacrosanctum
Concilium' (hij zorgde o.a. voor de acclamatie na de consecratie in
het eucharistisch gebed!). Verder was hij betrokken bij het
experimenteren met liturgie in de volkstaal bij het door het Franse
episcopaat omgevormde 'Centre National de Pastorale Liturgique'.
Voor Gelineau had muziek vooral een wezenlijke functie in het
liturgisch ritueel; de rite werd zelf muziek: "Muziek is rituele praktijk,
een manier van doen, ritueel handelen." Oftewel, muziek is integraal
onderdeel van de liturgie, dienstbaar aan het ritueel. Dit werd voor
hem een moreel principe: zij moet het profane vermijden én mag het
ritueel niet verstoren, maar moet wel rekening houden met de aard
en samenstelling van de gemeente (parochie/gemeenschap). Later
bleek voor hem, dat muziek ook een eigen, betekenis gevende
functie kon hebben: "Gezang en muziek met hun oneindig vele
vormen zijn eveneens rite." De kerkelijke leiding moest in zijn ogen
"creatief voortbouwen op de klassieke vormen en teksten". De
huidige veelheid aan eucharistische gebeden zijn hier een
voortvloeisel van. Hij kende de liturgie van Oosterhuis/Huijbers,
maar "kwam later tot de overtuiging dat 'Amsterdam' een te vrije
richting koos".
Als componist werden zijn stukken al in 1953 gepubliceerd en
verschenen ze op langspeelplaat. Al spoedig verschenen
bewerkingen in het Nederlands, ook te horen op de radio (NCRV,
1957). In de jaren '50 en '60 componeerde hij niet alleen psalmen
(zijn bekendste is Gezangen voor Liturgie ps.23-III; maar ook ps.51III, 100-II en 130-II), maar ook cantica, hymnen en ordinaria. Later
ook, net als van Huijbers, "grootse liturgische cantateachtige
composities in vrije vorm, waarbij de muziek, bijvoorbeeld een groots
uitgewerkte psalmtekst, het hart van de viering werd".
Volgens Vernooij was Gelineau misschien meer theoloog en liturgist
dan componist. Toch heeft zijn eerste boek (1962) "onder andere de
weg geopend naar herinvoering na ongeveer 1500 jaar van de
responsoriale psalmodie in de mis".
Gelineau leefde op de scheiding van Vaticanum II. Ervóór hadden
we de gezongen mis (missa cantata), waarvan het ordinarium en
proprium in feite overbodig waren voor een 'geldige mis' en de stille,
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gelezen mis (missa lecta). De bedoeling van Vaticanum II was de
actieve deelname
van de gelovigen te bevorderen. Dat vroeg om een
liturgiehervorming die mede door Gelineau zijn beslag kreeg.
Volgens de bewerkers is het doel van dit boek "niet alleen de
muzikale vormen van de misgezangen te bestuderen. Het gaat er in
de eerste plaats om dat we inzien hoe de liturgie leidt tot en gebruik
maakt van diverse zangvormen in overeenstemming met de rituelen,
woorden, handelingen, plaatsen, bedienaars en gemeenschappen.
Dit inzicht stelt hen die zorg dragen voor de liturgie en de liturgische
muziek in staat de beste verbale en muzikale hulpmiddelen te kiezen
en te scheppen. Daardoor toont de viering van de christelijke
mysteries duidelijk wat zij is: lof aan God de Vader door zijn mens
geworden Woord en in de adem van de heilige Geest" (p.28).
Het eerste hoofdstuk gaat nader in op het "rijke palet van vormen
van christelijke zang" of het "klankpalet van het christelijk ritueel". De
volgende hoofdstukken gaan hier nader op in: de processiezangen,
acclamaties, proclamaties, dialogen, de cantilatie, de litanie, het
eucharistisch gebed (mooi overzicht van de opbouw op p.106),
hymnen en liederen.
Gelukkig ook aandacht voor de liturgische stilte. De volgende zin lijkt
mij feitelijk een contradictio in terminis: ".... terwijl men stilte verkiest
tijdens het communiceren. Dan kan er achtergrondmuziek zijn."
(p.69) Maar ook: "bij sommige jongeren [...] bemerkt men een
verlangen naar lange momenten van stilte, van overweging, van
contemplatief schouwen"(p.147). Zou hier ook Taizé zijn invloed
hebben gehad op Gelineau?
Soms is er een echte eye-opener: Wat is doel en nut van de
slotzang ná het "Gaat nu allen heen in vrede" is één van de vragen
na hoofdstuk 2. (p.70) Tsja ....
In hoofdstuk 8, 'Juiste toon en maat', aandacht voor liturgievieren
als kunst! "Absolute juistheid bestaat niet. Juistheid hangt altijd
samen met cultuur en situaties", aldus Gelineau (p.129) Het afzien
van de diversiteit van vocale uitdrukkingsvormen betekent een
verarming van de liturgie! "Men zou kunnen zeggen dat men in de
christelijke eredienst nooit teveel kan zingen" (p.130). Maar
bijvoorbeeld de lengte van een lied moet gerelateerd zijn aan de
handeling (b.v. processie). In hoeveel kerken komen niet eerst
priester en misdienaars binnen en pas bij het altaar kondigt deze het
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openingslied aan. Van een 'introitus' is dan liturgisch niets meer
over: zinloze handeling.
Ook belangrijk: "Krijgt in een bepaald gezang de muziek wel het
juiste gewicht in verband met de rite?", of, als voorbeeld, voert de
muziek bij een Sanctus "tot aanbidding en innige lofprijzing, of brengt
zij vooral luid klinkende hosanna's voort die nauwelijks het volgende
voorbereiden maar eerder een breuk betekenen in de voortgang van
het hele eucharistische gebed"?, aldus Gelineau (p.132).
Hoofdstuk 9 gaat in op 'Vieringen op zondag bij afwezigheid van een
priester'. Geen overbodig hoofdstuk in ons land. Welke rol kunnen
gezangen spelen in bijvoorbeeld het getijdengebed (gebedsviering)?
In hoofdstuk 10 aandacht voor de 'Noodzakelijke inculturatie'. Hierin
meldt Gelineau: "Het is een feit dat men vaak vervallen is van het
ene uiterste in het andere. Vaak werd gedacht dat men zich voor
volksmuziek het best kon laten inspireren door de gangbare muziek
van de media, met syncopen en slagwerk, maar dat is niet meer dan
een inculturatie-vernis, een modeverschijnsel in plaats van een rijpe
vrucht van een wisselwerking tussen het evangelie en de religieuze
ziel van het volk" (p.144). Ja, in hoeveel parochies zingen de
middenkoren nog teksten als in de tijd van de 'beatmis'; wie is hier
nou conservatief, vraag je je weleens af. Gelineau noemt dit een
"doodlopende weg". Met de alom aanwezige secularisering denk ik
dat hij achteraf gelijk heeft gekregen!
Ten slotte: volgens Gelineau moeten we het selecteren van
gezangen op basis van hun muzikale en literaire waarde niet alleen
overlaten aan deskundigen, maar moeten we ook accepteren dat de
waarde afhangt van "hoe de vierende gemeenschap ze waardeert
en accepteert" (p.145). Opvallend, dat uitgerekend dezelfde
uitgeverij de "Stille Nacht"-discussie in de media heeft gebracht,
wetend dat hun al op 21 juni 2013 schriftelijke toestemming was
gegeven om dit lied op te nemen in de zondagsmissaaltjes. Vond u
het ook zo verbazingwekkend dat concurrent Gooi en Sticht zich
geheel buiten de discussie hield (en dat dit lied ook niet is
opgenomen in Gezangen voor Liturgie van 1984; evenmin in 1996!)?
Precies zo'n lied bedoelt Gelineau. Ook de samenstellers van het
nieuwe protestantse Liedboek zaten omhoog met dit lied; ze namen
het op met een nieuwe tekst! Gelineau zou zich omdraaien in zijn
graf, denk ik.
Het boek wordt afgesloten met een stukje van Anton Vernooij over
de vertaler A. Hollaardt o.p.
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De conclusie over dit boek luidt dat het een goed leesbaar werk is,
dat ons weer helemaal 'bij de les' brengt in onze kerkmuziekpraktijk
en ons aan het denken zet over de toekomst van onze parochies. Bij
alle fusieperikelen kan hiermee een positieve draai worden gegeven
aan zinvolle, kerkmuzikaal verantwoorde vieringen. Ook in die zin
van harte aanbevolen! (Ruud Hoogenboom)
J. Gelineau (red. M. Hoondert, A. Govaart, S. Groot, H. Vrijdag), De
gezangen van de eucharistie, een benadering vanuit de riten,
vertaling door Augustinus Hollaardt o.p., 153 blz. met
muziekvoorbeelden, uitg. Abdij van Berne, 2013, ISBN 978-90-8972066-5, € 14,95.
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Herman Strategier, orgelwerken. Wouter van Belle (orgel), Composers
Series TRCS 600608, tijdsduur 74’, prijs € 15,- excl. verzending. Te
bestellen via www.hermanstrategier.nl (René Verwer)
Als toegift voor de herdenking van het honderdste geboortejaar van
Herman Strategier (1912-1988) verscheen dit waardevolle document als
een hommage aan deze belangrijke kerkmusicus. Geboren te Arnhem zou
Strategier de stad Utrecht het meest trouw blijven: hij kreeg er zijn opleiding
aan de R.K. Kerkmuziekschool, was van 1949 tot 1963 organist van de St.Catharinakathedraal en doceerde tot zijn pensionering muziektheorie aan
het Instituut voor Muziekwetenschap van de Rijksuniversiteit en beide
conservatoria in de Domstad.
De
stijl
van
Strategier wortelt in
die van Hendrik
Andriessen, maar
vanaf het eerste
werk op deze cd,
Ritornello Capriccioso, horen we een
fris,
sprankelend
geluid. Hij liet zich
ook inspireren door
Franse impressionisten als Debussy
en Fauré maar
verloor de polyfone
technieken uit de
renaissance
en
barok niet uit het
oog. Hierdoor ontstond een klankbeeld dat duidelijk
een generatie was
opgeschoven. In de vroege muziek van Albert de Klerk kom je nogal eens
neobarokke invloeden tegen, die aan Strategier en de derde Andriessenpupil Jan Mul wezensvreemd zijn. Strategier en Mul komen mogelijk meer
in
hun
stijlen
overeen.
Voor de eerste tracks koos Wouter van Belle het Bätz-orgel in de Domkerk.
Behalve de genoemde Ritornello klinken hier de Chaconne en de Voluntary
for a cathedral organ. Dit laatste werk, waarbij hij van octotonische reeksen
gebruik maakt, schreef Strategier voor de heringebruikname na de
restauratie van het Domorgel in juni 1975. Het werd aan Stoffel van Viegen
opgedragen en door deze vroegere Domorganist uitgevoerd. Het maakte
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destijds grote indruk en een niet geringe interpretatie proef ik ook op deze
cd.
In mei 2012 werd het Gray-(koor)orgel in de St.-Catharinakathedraal (1852)
in gebruik genomen, een prachtig helder instrument en zeer geschikt voor
de kleine juwelen uit Strategiers oeuvre (o.a. enkele uit zijn 30 Short
Inventions en Priamel e Ricercare). De Toccatina – op deze cd zijn drie
Toccata’s samengebracht – omschrijft Lourens Stuifbergen in het tekstboek
terecht als een ‘flitsend werk dat als een kleine wervelwind voorbijgaat’.
Het laatste blok is uitgevoerd op het kathedrale Maarschalkerweerd-orgel.
De Variatiereeks over Gezang 273 is bij de lezers van dit blad meer bekend
onder de naamgeving GvL 453 ‘Heer, herinner U de namen’, een van de
meest gespeelde melodieën van Stategier. De Eerste Passacaglia, de
Toccata en Thema met variaties ademen duidelijk de sfeer van Andriessen:
plechtstatig, monumentaal en ernstig. Strategier liet zich niet verleiden door
virtuoze passages en de typisch Franse harmonische klanksfeer in de
geest van Duruflé of Fleury (uitgezonderd een van de Naamvariaties voor
Rien Oostlander). Samengevat: een boeiende cd met een afwisselend
aanbod van Strategiers orgelwerken tussen 1935 en 1985, gloedvol
gespeeld door een van zijn opvolgers in de Utrechtse kathedraal. De
documentatie over de werken, de orgels en de uitvoerder (ook in het
Engels) is uitstekend verzorgd.
Van harte aanbevolen!
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