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Van het bestuur
Nieuwe salarissen kerkmusici per 2015
De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1
januari 2015 met 0,9 % verhoogd. Tevens is er een trede 8 voor het
aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:
Dirigent of organist
Dirigent en organist
Bev. III

Bev. II

Bev. I

Bev. III

Bev. II

Bev. I

1

20,15

23,25

26,10

31,30

36,20

41,10

2

20,65

24,05

27,10

31,40

37,50

42,20

3

21,20

24,80

28,10

32,90

37,90

43,20

4

21,75

25,65

29,15

33,45

38,75

44,25

5

22,25

26,45

30,20

34,00

39,55

45,30

6

22,75

27,20

31,30

34,50

40,35

46,35

7

23,25

27,95

32,30

35,00

41,20

47,35

8 of meer

23,75

28,70

33,30

35,50

42,05

48,35

Dienstjaren

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met
de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de
bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10
dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2015 in dienst tredende
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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 8
(Dienstjaar 8 of meer) van toepassing. In de komende twee jaren wordt nog
jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd.
Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen dienstjaren).
Dirigent of organist

Dirigent en organist

Groep A

18,90

28,25

Groep B

12,80

18,90

Contributie KDOV 2015
In mei ontvangt u per e-mail onze contributiefactuur met het verzoek
om uw contributie te voldoen vóór 1 juni 2015 of automatische
incasso door ons. De leden zonder e-mail adres ontvangen de
factuur nog per post.
Mocht uw e-mailadres intussen gewijzigd zijn, dan horen wij dat graag per
omgaande van u
via penningmeester@kdov.nl.
De contributie 2015 bedraagt EUR 41,-- voor het gewone lidmaatschap.
Voor leden 65+ is het EUR 29,-- en EUR 19,-- voor leden 65+ reeds lid vóór
2004. In het KDOV-blad Winter 2013 is de regeling voor betaling van
contributie gepubliceerd. (BH; april 2015)
CD’s van KDOV-leden op onze website
Op onze website is een nog lege rubriek voor CD’s geproduceerd
door leden van de KDOV. Graag ontvangen wij van u een lijst met
door u geproduceerde CD’s in de afgelopen jaren met gegevens en
een link naar meer informatie en bestelmogelijkheid. Graag mailen naar:
webmaster@kdov.nl. (BH; april 2015)

Ontwikkeling rechtspositie
Op 13 januari 2015 hebben Ton van Eck en Ben Hillen gesproken
met mevrouw Daalmans (Economencollege en Secretaris-generaal
RKK) en de heer Zuijdwijk (Economencollege) over bevoegdheidsregistratie, regionale kerkmusici, pensioenwijzigingen, het Bisschoppelijk
Scheidsgerecht en de positie van gepensioneerde kerkmusici.
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Het is duidelijk dat de RKK geen actieve rol gaat spelen bij bevoegdheidsregistratie kerkmusici. De voor de handliggende organisatie hiervoor
zou de landelijke NSGV zijn waarvan de positie nog steeds onduidelijk is.
Mogelijk komt deze registratie dan uiteindelijk op het bordje van de KDOV
te liggen.
Het Economencollege en de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) zien geen
formele basis voor regionale kerkmusici. De KDOV zou zich kunnen
bezinnen op het spelen van een meer actieve rol in regio’s.
De pensioenregeling is aangepast op de huidige wettelijke regeling. De
verdeling in premie bijdrage werkgever werknemer blijft ongewijzigd twee
op een.
De RKK erkent dat de bevoegdheid na pensionering gehandhaafd blijft. Er
is nog niet afgesproken hoe dit verankerd zal worden in het Rechtspositiereglement.
Tenslotte is er gesproken over de KDOV-vertegenwoordiging in het
Bisschoppelijk Scheidsgerecht. De volgende bespreking is in juli a.s.
(BH; april 2015)

Personalia
Nieuw lid:
Th . (Theo) Goedhart, Anna Bijnsplantsoen 1, 2343 JT Oegstgeest.
Dr. F. (Frans) A. Vodegel, Zwanenveld 1619, 6538LP Nijmegen.
Nieuw adres:
C. (Kees) Bornewasser, Woonzorgccentrum Notre Dame, Sint Oloflaan 1,
5037 EP Tilburg,  013 4633555.
Opzegging:
C. (Christiaan) J.J. Wilthagen, Hoofdstraat 86A,
4765 CH Zevenbergschen Hoek.
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Liedbespreking
Bert Stolwijk
Wie zingt nog het Te Deum?
Vorig jaar, in 2014, vierde het herenkoor Sint Caecilia in Heemskerk, een
van de parochiekoren waarvan ik dirigent ben, zijn 85-jarig bestaan. Op het
feest van Christus Koning, 23 november, werd dit feit in een feestelijke
eucharistieviering herdacht. Bij de voorbereiding kwam het idee ter sprake
om aan het einde van de viering het Te Deum te zingen. Niet uit nostalgie,
maar omdat het nog steeds een van de grote lofzangen van onze Kerk is,
naast het Gloria en het Sanctus, en daarom bij uitstek geschikt om de
dankbaarheid voor 85 jaar herenkoorzang te onderstrepen. Bovendien was
het ook passend als afsluiting van het liturgische jaar.
In het getijdengebed wordt het Te Deum op iedere zondag en op elk
hoogfeest aangeheven aan het einde van de lezingendienst (vroeger: de
metten), maar er zijn ook kloosterordes waar het Te Deum iedere dag
klinkt.
In de parochies wordt het nog maar zelden gezongen, terwijl het vroeger
heel gebruikelijk was om bij heel bijzondere gelegenheden de Heer lof te
brengen met deze hymne. We moeten dan denken aan priester- en
parochiejubilea, het lof na een processie of na een zgn. veertigurengebed.
Hier en daar zingt men het Te Deum nog op Oudejaarsavond en in België
is het gebruikelijk om deze lofzang aan te heffen op de Nationale Feestdag.
Wie op Wikipedia zoekt naar ‘Te Deum’ vindt daar dat er vele componisten
zijn die deze tekst op muziek hebben gezet . Dat er van deze lofzang ook
een gregoriaanse melodie bestaat, wordt er terloops nog even bij vermeld.
Een betere bron van informatie is de encylopedie van de website
www.rkk.nl (in het menu onder ‘Katholicisme’). Daar lezen we o.m. dat de
hymne vroeger wel toegeschreven werd aan Ambrosius, maar dat het
waarschijnlijker is dat een zekere Nicetas van Remesiana (+ 414) de tekst
en wellicht ook de melodie geschreven heeft. Ook wordt uitvoerig ingegaan
op de driedelige opbouw van de tekst (lofzang tot Gods majesteit,
aanroeping van Christus, smeekgebed).
In het gregoriaans kennen we diverse melodische varianten (Graduale
Romanum /Triplex, pag. 838 t/m 847). In ons land is de versie ‘iuxta morem
Romanum’ het meest gebruikelijk.
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Dat het Te Deum bij de meeste parochies in de vergetelheid is geraakt, zal
ook te maken hebben met het feit dat de hymne sinds de jaren 60 van de
vorige eeuw in de meeste zangbundels niet meer te vinden is, hetgeen veel
zegt over het sterk veranderde liturgische klimaat in ons land. Weliswaar
vinden we in de tweede editie van Gezangen voor Liturgie (1996) een zeer
gecomprimeerde Nederlandse berijming van deze hymne (GvL 636 - U,
Heer, zij lof gebracht), toch geeft het te denken dat in het nieuwe
protestantse Liedboek (2013) maar liefst drie gezangen onder de rubriek
‘Te Deum’ zijn te vinden:
•

411 U God, loven wij (Klein Te Deum), tekst en muziek: Ignace de
Sutter: een gecomprimeerde vertaling, waar alle belangrijke elementen
in terugkomen.

•

412 Wij loven U, o God, belijden U als Heer: een uitgebreide berijming
(zes strofen) van Ahasverus van den Berg op de melodie van de
Geneefse psalm 89. Deze berijming volgt nauwgezet de Latijnse tekst,
maar zal veel katholieken te protestants in de oren klinken.

KDOV-blad Lente 2015 | 5

•

413 Grote God, wij loven U: de Lutherse berijmde versie op een zeer
bekende en graag gezongen Duitse melodie (17de eeuw).

In de bundel Laus Deo (bisdom Roermond, 2000) vinden we wél het
gregoriaanse Te Deum (blz. 1164) al is het jammer dat daarbij de vertaling
niet direct onder de woorden staat, zoals vroeger gebruikelijk was in ‘De
Parochiebundel’ van Gooi & Sticht, aangezien de meeste kerkgangers het
Latijn niet beheersen. De officiële liturgische vertaling vinden we overigens
ook in deze bundel (nr. 1175), getoonzet op een gregorianiserende melodie van de Priorij Nazareth in Tegelen.

Tenslotte wil ik u graag nog wijzen op de toonzetting van de Nederlandse
vertaling door Tom Löwenthal (Continuo, Muziekbladen 197). Deze versie
is in 1994 uitgevoerd bij de wijding van mgr. A. van Luyn tot bisschop van
Rotterdam. Omdat de lofzang zo zelden wordt gezongen, is het een goede
vondst van de componist geweest om de kern van de lofprijzing – het
drievoudige Heilig – te laten voorzingen door het koor en dan door allen te
laten herhalen.

Jammer is dan weer dat in deze vertaling het verschil met de tekst van het
gebruikelijke Sanctus van de Mis niet opvallend is: ‘majestatis gloriae tuae’
is hier vertaald met ‘van uw grote heerlijkheid’. Waarom niet: ‘de glorie van
uw majesteit’?
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Ten slotte: zoals velen van u weten, ondergaat de kathedrale basiliek van
Sint-Bavo in Haarlem een grote restauratie. De grote rijkdom aan
symbolische verwijzingen in dit bouwwerk komen hierbij steeds meer aan
het licht. Zo is door het aanbrengen van een kerntekst uit het Te Deum –
namelijk de woorden ‘Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sabaoth. Pleni
sunt caeli et terra majestatis gloriae tuae’ – de koepel nog duidelijker een
beeld geworden van het hemelse Jeruzalem, waar onophoudelijk de
lofzang klinkt. Er is een grote kans dat ook de oorspronkelijke wens van
architect Jos Cuypers om in de transepten en in het middenschip van de
kathedraal de tekst van het hele eerste gedeelte van het Te Deum aan te
brengen op de tekstbanden onder de ramen, eindelijk wordt vervuld.
Daarmee wordt voor alle bezoekers van dit monument nog duidelijker dat
een kerkgebouw meer is dan ‘zomaar een dak boven wat hoofden’: het
verwijst naar de liturgie die hemel en aarde met elkaar verbindt.
Graag hoor ik wat uw ervaringen zijn met het Te Deum!
Bert Stolwijk
bstolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Historie
Jos Pijpers

MICHAËL MAARSCHALKERWEERD
Den 27en Februari l.l. overleed te Utrecht ten zijnen huize in de Zuilenstraat
de welbekende orgelbouwer, wiens naam boven dit opstel staat.
Een woord ter zijner gedachtenis mag in ons blad niet ontbreken: want hij is
voor onze kerkmuzikale hervorming een man van beteekenis geweest.
Op de eerste plaats voor de plaatselijke te Utrecht. Het zangkoor der
metropolitaankerk toch heeft hem niet alleen jaren lang als organist, maar
ook tot een zijner eerste directeurs in de nieuwe richting gehad. Doch op de
voornaamste plaats voor de nationale beweging, door hetgeen hij in zijn
vak van orgelbouwer heeft verricht.
Zonder andere meesters te na te treden mag men veilig zeggen, dat in
Maarschalkerweerd ons vaderland een zijner beste orgelbouwers verloren
heeft.
Gelukkig is zijn firma niet met hem ten grave gedaald. Hij gevoelde reeds
lang zijn krachten afnemen en daar het hem niet gegeven was “MaarKDOV-blad Lente 2015 | 7

schalkerweerd & Zoon” te bestendigen door eigen bloed, nam hij een paar
jaar geleden in den persoon van den heer C.H. van Brussel een vennoot,
dien hij ten minste kende als van zijn eigen geest, wijl hij zelf hem van jongs
af aan in het orgelvak had opgeleid.
De bovengenoemde “Zoon” in de firma was onze thans overleden meester.
Den 24en December 1838 geboren heeft hij eerst ingenieurs-studie’s
gemaakt, maar trad als spoedig in de zaak van zijn vader, orgelbouwer te
Utrecht. Door den zoon is deze zaak groot en overal bekend geworden.
Van nature begaafd met fijn muzikaal gehoor, scherp verstand en
practischen zin heeft hij door rusteloozen arbeid en nooit verslapte
zorgvuldigheid zijn werk op een hoogte gebracht, die hem de eervolste
reputatie verdiende over het gansche land. Niet slechts van katholieke
kerkbesturen maar ook van andere zijden gewerden hem de gewichtigste
opdrachten hetzij tot levering van nieuwe hetzij tot herstel of verbetering
van reeds bestaande orgels. Zoo werd hem toevertrouwd de restauratie
van het beroemde orgel in de oude St. Bavo te Haarlem en van de orgels in
de Groote Kerk te Arnhem en te Deventer, terwijl het orgel in het
Concertgebouw te Amsterdam geheel van zijn hand is. De werken, uit zijn
atelier voortgekomen, te vermelden, die in katholieke kerken staan, daar is
geen beginnen aan. Een uitzondering zij slechts gemaakt voor het orgel in
de Utrechtse metropolitaan, zijn parochiekerk, aan welks ontwerp, uitvoering en voltooiing hij met geheel bijzondere voorliefde, en met bijzonder
welslagen niet minder, gewerkt heeft.
Hij muntte uit in de kunst, om geschikte plaats te vinden voor een orgel, ook
daar waar haast geen plaats was. In de meeste gevallen stelde hij ook zelf
zeer oordeelkundig de dispositie vast, die voor den aard en de grootte der
kerk paste. Tevens zat hij niet stil, om zich alle verbeteringen eigen te
maken, die aan mechaniek, intonatie of combinatie vielen aan te brengen.
Hij wist volmaakt elk register zóó te intoneeren, als naar de verschillende
plaatselijke acoustiek noodig was, om het bijzonder karakter er van tot zijn
recht te doen komen. Vandaar de glansrijke uitstraling van het volle werk op
zijn meeste orgels.
Hoe zorgvuldig hij te werk ging, blijkt wel het best hieruit, dat hij, zelfs nog
toen ouderdom hem het reizen zeer bemoeielijkte, er niet van af te
brengen was, om, zooveel hij slechts kon, niet eens maar herhaaldelijk
alles ter plaatse zelf te controleeren.
Weinigen bezaten zoozeer als hij de liefde voor het vak. Beklaagde hij zich
wel eens, dat er menig orgel werd afgeleverd, zonder dat er een bekwaam
organist aanwezig was, het was hem nooit te veel, om wie lust en ambitie
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toonde in het gebruik en de combinatie der registers, het stemmen der
tongwerken, het herstellen van kleine afwijkingen, enz. in te wijden.
Ook mag niet onvermeld blijven, dat hij, waar hij er toe in staat was, altijd
bereid bevonden werd, om voor uitvoeringen van Bach, Händel en
dergelijke in de concertzaal belangeloos een zijner orgels ten gebruike af te
staan.
De eenvoudige en bescheidene meester blijve bij ons in de eervolle
gedachtenis van een man, aan wien de ontwikkeling der kerkelijke kunst in
ons vaderland veel te danken heeft.
J.A.S. van Schaik.
Overgenomen uit het St.-Gregoriusblad van april 1915,
40e jaargang, nummer 4.

Auteursrechten in de Kerk
Frank Jansons
Componist van vooral Jongerenkoormuziek
Eerlijke beloning voor componisten en tekstschrijvers
Vriend en vijand is het over eens dat componisten en tekstschrijvers, net
als iedereen, een eerlijke beloning moeten krijgen voor geleverd werk. Op
dit moment gebeurt dat onvoldoende en daar moet iets aan gedaan
worden. In dit artikel wordt een geheel nieuwe benadering van dit probleem
voorgesteld, maar voor we hier goed en wel over kunnen spreken moeten
we een paar belangrijke verschillen onderscheiden: het verschil tussen
opvoerrecht en vermenigvuldigingsrecht en tussen de rechthebber en
degene die handelt namens de rechthebber.
Uitvoerrecht
In principe blijven componist en tekstschrijver eigenaar van een werk, tenzij
ze dit expliciet hebben overgedragen. In het geval van opvoerrecht is dit
bijna nooit het geval. De Buma is dan niet de rechthebber, maar wanneer
de componist en/of tekstschrijver lid is van de Buma mag deze namens
hem handelen.
In het geval van de Kerk hebben we weinig met de Buma te maken, omdat
er een wettelijke vrijstelling is van opvoerrecht voor de gemeentezang
tijdens de eredienst. Het is een definitiekwestie of de muziek vlak voor en
na de bel bij de eredienst hoort.
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Het geven van een (kerst)concert is iets anders. Wanneer er werk
uitgevoerd wordt van een componist of tekstschrijver die minder dan 70 jaar
geleden overleden is, treedt de auteurswet in werking. Er zijn dan drie
mogelijkheden.
1. De componist en/of tekstschrijver is lid van de Buma en heeft geen
licentieovereenkomst.
In dit geval mag de Buma namens de componist / tekstschrijver handelen
en heeft ze wettelijke basis om geld te innen.
2. De componist en de tekstschrijver zijn geen lid van de Buma en
hebben geen licentieovereenkomst.
In dit geval moet de componist zelf zorgen voor het naleven van de
auteurswet. Hij kan rechtsgeldig een claim doen en zal daar door de wet bij
worden beschermd.
3. De componist en de tekstschrijver hebben een licentieovereenkomst.
Lid of geen lid van de Buma, wanneer er een licentieovereenkomst is
tussen de componist en tekstschrijver en de uitvoerende partij dan zijn
beide partijen daaraan gehouden. Indien de componist of tekstschrijver lid
is van de Buma kan zij nog steeds namens hem claimen, maar de Buma is
dan gehouden aan de inhoud van de licentie.
Vermenigvuldigingsrecht
Iets soortgelijks geldt voor vermenigvuldigingsrecht. Ook hier kunnen
licenties overeengekomen worden. Ook hier is de componist en tekstschrijver de rechthebbende, maar deze kan worden overgedragen aan
bijvoorbeeld een uitgever. Dit is ook vaak het geval.
Ook voor het vermenigvuldigen van bladmuziek, of het nu voor de repetitie,
voor een liturgieboekje of een beamer is, is het dus mogelijk om een licentie
af te spreken met de componist en tekstschrijver. Ook al is het voor de
eredienst, de auteurswet is hierop van toepassing.
Eerlijke beloning
Om nu te komen tot een eerlijke beloning zullen we naar een nieuw stelsel
moeten. Ik schets eerst een ideaal en daarna hoe we daar praktisch ook
kunnen komen.
In een ideale wereld is kerkmuziek niet van enkele personen, maar van alle
gelovigen. Kerkmuziek zijn onze gebeden! Daarom zou de gemeenschap
deze muziek moeten kopen van de componisten en tekstschrijvers zodat zij
een eerlijke beloning krijgen voor hun geleverd werk. Vervolgens zou de
kerk het recht moeten overnemen, zodat de muziek dan vrijelijk gebruikt
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kan worden binnen de context van liturgie. De Kerk moet in samenspraak
met huidige componisten en tekstschrijvers een licentie formuleren waar
alle partijen zich in kunnen vinden. Deze licentie bevat dan afspraken over
uitvoeren en vermenigvuldigen. Om niet te vervallen in oude patronen zal
uitgangspunt moeten zijn dat er eenmalig een bedrag uitgekeerd wordt aan
de componist/tekstschrijver. Vervolgens moet duidelijk zijn onder welke
voorwaarden de gemeenschap deze muziek mag gebruiken. Denk aan
naamsvermelding, niet-commercieel gebruik, etc.
Wie betaalt dan?
De parochies zullen een vaste bijdrage moeten leveren aan de kerk voor
het gebruiken van deze muziek. Een kerkelijk instituut, bijvoorbeeld de
Nationale raad voor liturgie, zal geld moeten ontvangen van deze parochies
en uit moeten keren aan de componisten en tekstschrijvers. Dit instituut zal
voor dat geld ook compositieopdrachten uitschrijven voor nieuwe muziek.
Oud naar nieuw
Dit lost alle problemen voor de toekomstige muziek op, maar voor de
bestaande muziek moet een overgangsregeling gemaakt worden.
Allereerst moet daartoe in kaart gebracht worden welke muziek van de
gemeenschap moet worden en van welke muziek we afstand zullen moeten
nemen. Vervolgens kunnen we in kaart brengen waar de rechten liggen en
met elke partij een licentie overeenkomen, opdat het opvoerrecht en
vermenigvuldigingsrecht naar de kerk gaat.
Wat levert dit op
Naast het eerlijk betalen van componisten geeft dit een enorme stimulans
om het repertoire van liturgische muziek te blijven uitbreiden. Er wordt niet
meer betaald voor muziek die er al is, maar voor nieuwe muziek. Verder
geeft het enorme duidelijkheid aan componisten en tekstschrijvers. Het is
open, eerlijk en transparant.

KDOV-blad Lente 2015 | 11

Is de inrichting van onze liturgische ruimte
up-to-date?
Richard Bot
De viering van vijftig jaar Tweede Vaticaans Concilie (Vaticanum II) is
aanleiding om stil te staan bij de inrichting van het kerkgebouw. Dit artikel
wil u bewust maken van de esthetische dimensie van de liturgie, in het
bijzonder van altaar, ambo en zetel van de priester en inspireren bij het
proces van herinrichting van het liturgisch centrum als gevolg van een
fusieproces of als gevolg van een wens tot aanpassing. Ook als
herinrichting of aanpassing niet direct aan de orde is, kan het de viering van
de liturgie ten goede komen om met andere ogen te leren kijken naar de
huidige inrichting. Voldoet die nog wel en doet zij recht aan de
uitgangspunten van Vaticanum II en de esthetiek van de liturgie?
De inrichting
De aandacht voor de inrichting van ons kerkgebouw hangt samen met de
symboolfunctie ervan. Zij schept een symbolische ruimte waarin de
ontmoeting tussen God en mens kan plaatsvinden.
Die symboolruimte ontstaat door een ingewikkeld samenspel van
onderscheiden elementen en structuren. Het vieren van liturgie neemt
daarbij de belangrijkste plaats in. Liturgie is volgens Vaticanum II zelfs de
bron en het hoogtepunt van het leven van de kerk. In het ritueel van de
liturgie speelt de esthetische waarneming een belangrijke rol. De mate
waarin we tot geloof komen in de liturgie is afhankelijk van zowel wat we
zien als wat we horen. Je zou kunnen zeggen dat liturgie een bevoorrechte
plaats is om te komen tot geloof door middel van de esthetische waarneming.
De wijze waarop liturgische voorwerpen en liturgische kleding zijn
vormgegeven, zijn een expressie van ons geloof. Hoe serieus nemen we
dus de vormgeving daarvan als bijvoorbeeld het altaar ook wordt gebruikt
als standaard voor een hongerdoek en met bloemen, kaarsen,
microfoonstandaard, glas water etc. wordt overladen; de kaarsen op of
naast het altaar zijn vervangen door plastic hulzen met brandbare vloeistof;
missaal en lectionarium door ringband en losse blaadjes; liturgische en
alledaagse kleding niet geschikt is voor de rol die vervuld wordt; de
biechtstoel als opslagplaats voor overtollige spullen wordt gebruikt; de
inrichting van de liturgische ruimte eenzijdig wordt bepaald door
multifunctioneel gebruik.
Voor/na Vaticanum II
Vanuit visueel standpunt bezien is een van de meest zichtbare,
waarneembare veranderingen sinds Vaticanum II de herinrichting van de
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liturgische ruimte en de vormgeving/plaats van altaar, ambo, liturgische
voorwerpen en liturgische kleding. Daarbij valt op dat globaal gesproken
vóór Vaticanum II er een grote variëteit was in de vormgeving. Objecten en
voorwerpen werden speciaal ontworpen door een kunstenaar. Na
Vaticanum II lijkt het erop dat vooral functionaliteit en rationaliteit de boventoon voeren. Enigszins gechargeerd: liturgische voorwerpen worden
besteld uit een catalogus; een prachtig vormgegeven kazuifel heeft
plaatsgemaakt voor de trevira albe-in-grijs-met-stola; de gouden kelk is
vervangen door een aardewerken beker; het priesterkoor veranderd in een
houten podium met industrie-tapijt; altaar (vervaardigd uit een oude
communiebank) en ambo (lessenaar met confectie-doek in liturgische
kleuren) staan zo dicht mogelijk bij elkaar, zodat een minimum aan
beweging vereist is en ze zijn liefst verrijdbaar. En in sommige gevallen is
zelfs de gezangenbundel/orde van dienst ingewisseld voor een beamer…
Natuurlijk moeten we een en ander zien in de context van de tijd. Sommige
zaken zijn een reactie op de overdaad van vóór Vaticanum II. Wat is echter
het uitgangspunt van Vaticanum II? Volgens dit concilie moeten gelovigen
in staat zijn om het heilige dat wordt aangeduid door teksten, riten en
voorwerpen te verstaan, waardoor ze volwaardig en actief kunnen
deelnemen aan de liturgieviering. De objecten en voorwerpen moeten
waardig, sierlijk en schoon van vorm zijn als teken en symbool van het
onzichtbare. Zijn altaar, ambo en zetel voor de priester in uw kerk zodanig
vormgegeven dat gelovigen iets van het heilige ervaren? Vervullen ze een
zodanige symboolfunctie dat zij uitdrukken waarvoor zij staan?
Altaar, ambo, zetel
Ambo en altaar bepalen de geleding van de ruimte in het liturgisch centrum.
Vanouds heeft de zetel als plaats van de priester een plaats in de nabijheid
van deze elementen. Ook als de liturgische ruimte geen duidelijke
tweedeling kent in priesterkoor en schip, markeren deze drie elementen
een gebied dat zich onderscheidt van het deel waar de gelovigen zitten.
Altaar, ambo en zetel zijn niet gelijkwaardig aan elkaar, maar wel
gelijksoortig: alle drie zijn ze een verbeelding van de aanwezigheid van de
Heer en hebben daarom zowel theologische als christologische betekenis.
In die zin zijn ze alle drie een ‘vindplaats van theologie’, een plaats waar de
aanwezigheid van Christus tot uitdrukking komt. Vaticanum II gebruikt in dat
verband het beeld van ‘de tafel van het Woord’ en ‘de tafel van het lichaam
des Heren’ om aan te geven dat de gelovigen zowel ‘gevoed en gesterkt
worden’ door de tafel van het Woord als door de tafel van het lichaam van
Christus. Volgens Vaticanum II is Hij aanwezig in de samenkomst (vgl. Mt.
18,20), ‘in de persoon van de bedienaar’, in zijn woord en onder de
eucharistische gedaante van brood en wijn. Die aanwezigheid krijgt ruimtelijk gestalte in de plaatsen die gemarkeerd worden door altaar, ambo en
zetel: de zetel als symbolische weergave van de aanwezigheid van
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Christus in de bedienaar of voorganger, de ambo als symbool van de
aanwezigheid van Christus in zijn Woord en het altaar als plaats voor de
aanwezigheid van de geconsacreerde gaven van brood en wijn. De
bijzondere betekenis van die objecten wordt onderstreept door de zegening
van ambo en zetel, de wijding van het altaar bij de ingebruikname en door
de vormgeving.
Vormgeving
Wat betekenen deze beelden voor de vormgeving? De omschrijving ‘tafel
van het Woord’ en ‘tafel van het lichaam des Heren’ komt het meest
sprekend tot uitdrukking in de Heilig-Geist-Kirche te Emmerich (Duitsland,
1966, architect Georg Dieter Baumewerd, Münster).
De kunstenaar Waldemar Kuhn heeft uit twee blokken Carraramarmer,
ieder met een gewicht van 7 ton (!), ter plaatse twee kristalvormige ‘tafels’
uitgehouwen: links het altaar, rechts de ambo.
De vormgeving roept visueel in herinnering dat in de eucharistieviering
zowel de tafel van het Woord als de tafel van de Eucharistie wordt bereid.

Altaar en ambo Heilig-Geist-kirche, Emmerich
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Altaar Heilig-Geist-kirche, Emmerich

Een tweede voorbeeld laat zien dat het ook anders kan.
In de Pfarrkirche St. Martin (Mistelbach, Oostenrijk, architecten Susanne
Veit & Oliver Aschenbrenner, 2010) lijken altaar en ambo uit één stuk
marmer gehouwen. De ambo past ‘als een puzzelstuk’ naadloos in de
uitsparing onder het altaar. De aanwezigheid van Christus in Woord en
sacrament wordt optisch zichtbaar door de relatie in vorm tussen altaar en
ambo. Woord en sacrament kunnen niet zonder elkaar. De wortels, de
levensader van het Woord
spruiten voort uit het sacrament
van de eucharistie. De ambo
staat echter in een vooruitgeschoven positie op het niveau van de verzamelde
gemeenschap; om van daaruit
het Woord van God hoorbaar te
maken en een brug te slaan
tussen gemeenschap (aanwezigheid van Christus), via ambo
(‘Woord’) naar het altaar
(‘sacrament’).
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De zetel voor de celebrant sluit in vormgeving aan op altaar en ambo,
waarmee de derde dimensie van de aanwezigheid van Christus visueel
wordt vormgegeven en de formele relatie met ambo en altaar wordt gelegd.

Daadwerkelijke opstelling in de Pfarkirche, Mistelbach

Wat opvalt bij beide voorbeelden is dat altaar en ambo vaste objecten zijn.
Dat is niet zonder reden. Het altaar markeert de blijvende tegenwoordigheid
van Christus, ook buiten de viering van de eucharistie, ‘een levende
steen’(1 Petr. 2,4), ‘een hoeksteen’(Ef. 2,20) waarop het fundament van de
Kerk is gebouwd. De ambo is volgens Vaticanum II een eigen, vaste plaats
die specifiek is voorbehouden aan de lezing van het Woord van God
(inclusief antwoordpsalm en paasjubelzang), de uitleg van het Woord of het
gebed dat tot God wordt gericht. Alle teksten die daar niet onder vallen,
worden vanaf een andere plaats verkondigd. Juist het onderscheid met die
plaats maakt helder dat de ambo een speciale betekenis heeft. Het is niet
zomaar een lessenaar die ‘toevallig’ staat opgesteld in het liturgisch
centrum.
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Koor en orgel

Koororgel

Naast de herinrichting van het liturgisch centrum heeft Vaticanum II ook een
verandering gebracht in de positie van koor en orgel. De opstelling van het
koor in de ruimte moet zichtbaar maken dat de koorleden een onderdeel
zijn van de samengekomen gemeenschap, een speciale taak vervullen,
gemakkelijk hun functie kunnen uitoefenen en zonder belemmering volledig
kunnen deelnemen aan de liturgieviering. Het orgel moet zodanig opgesteld
worden dat het zowel het koor als de gemeenschap kan ondersteunen.
Vooral bij kerken gebouwd vóór het concilie levert dat praktische problemen
op: een orgel geplaatst op de zangzolder kan beter daar blijven bestaan.
Voor de ondersteuning van een koor verdient dan de aanschaf van een
tweeklavierskoororgel de voorkeur. Dat instrument moet echter voldoende
draagkracht hebben om de gemeenschap te ondersteunen bij wisselzang
met het koor. Het hoofdorgel kan dan gebruikt worden voor de begeleiding
van openingszang, offerandezang, slotzang en orgelspel voor, tijdens en na
de viering.
Met toestemming overgenomen uit Vieren, editie 4-2013.
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Orgelrubriek
René Verwer
Maarschalkerweerd-orgels in de St.-Jeroenskerk te Noordwijk
Sinds 2013 beschikt de St.-Jeroenskerk te Noordwijk over twee
Maarschalkerweerd-orgels. In het zuidertransept is een orgel geplaatst dat
dienst doet als begeleidingsinstrument en afkomstig is uit de St.Michaëlkerk te Hazerswoude-Rijndijk. Op de westgalerij staat het orgel dat
in 1900 werd gebouwd voor de St.-Martinuskerk te Groningen en dat na
een omzwerving in Duitsland terug is in ons land. Het plaatsen van maar
liefst twee historische instrumenten in één kerk kunnen we in deze tijd
beschouwen als iets heel bijzonders.
De St.-Jeroenskerk is een schepping van Cuypersleerling Nicolaas
Molenaar sr. (1850-1930). Nadat Noordwijk in 1892 voor de tweede keer tot
bedevaartsplaats was verheven – Sint-Jeroen werd in 856 als martelaar
door de Vikingen onthoofd –, bleek de waterstaatskerk uit 1834 te klein en
verrees een neogotische driebeukige hallenkerk, die tussen 1894 en 1926
met tussenpozen werd gebouwd. De onlangs fraai gerestaureerde kerk met
ruim duizend zitplaatsen is een rijksmonument.
In 1919 plaatste Bernard
Pels te Alkmaar er een
tweeklaviersorgel met 21
stemmen. Bij een grote
onderhoudsbeurt ruim vijftig jaar later werd het instrument door de fa. Vermeulen te Alkmaar onder
advies van Albert de Klerk
gewijzigd, waarbij alle romantische registers werden vervangen door smakeloze neobarokke stemmen. Toen zich in 2009 opnieuw een herstelbeurt
aandiende, bleek het nauwelijks de moeite waard om aan dit orgel veel geld
te spenderen. Het toeval wilde dat het orgel in de St.-Martinskirche te
Beckum (D), oorspronkelijk vervaardigd voor de voormalige kathedraal St.Martinus te Groningen, beschikbaar was gekomen. Dit instrument, volgens
velen een van de ‘voortreffelijkste’ van Maarschalkerweerd, was indertijd
door niemand minder dan Jos. Verheijen ingespeeld. Verdeeld over twee
kassen (zonder frontpijpen!) telde het orgel 21 stemmen met een voor
Maarschalkerweerd zeer curieuze dispositie: een hoofdwerk met zeven
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registers en een Positief (ik zou eerder de benaming ‘Reciet’ hanteren) van
tien stemmen, waaronder een Trompet 8’ en een Clairon 4’. Deze opzet
gelijkt (voor dezelfde grootte) enigszins op die van Mutin, maar deze
Franse orgelmaker zou de mixtuur ook op het Reciet hebben geplaatst (in
Groningen was deze op het hoofdwerk gedisponeerd), de Violon 16’ is een
invloed uit de Duitse laat-romantische stroming.
Het Maarschalkerweerd-orgel werd na de sluiting van de Groningse kerk in
1970 pas twaalf jaar later (!) verkocht aan de St.-Martinskirche te Beckum.
Daar werd het in een eigentijdse kas met nieuw tinnen front geplaatst. De
dispositie bleef ongewijzigd uit respect voor het waardevolle karakter van
het instrument. Tot de schaarse wijzigingen behoorde het vervangen van
een aantal (na twaalf jaar kromgetrokken) houten pijpen en het hoogste
octaaf van de Clairon door labialen. De Weigle-pneumatiek maakte plaats
voor elektro-pneumatische tractuur, de speeltafel is (uiteraard) nieuw
gemaakt.
In 2011 werd ook deze kerk buiten gebruik gesteld en men bood het orgel
te koop aan. Via Maarschalkerweerd-kenner Philip van den Berg kwam
adviseur Ton van Eck hiervan op de hoogte en na inspectie werd het orgel
door de parochie te Noordwijk zeer snel aangekocht (er was al
belangstelling uit Polen).
Het bleek dat het instrument uitstekend achter het bestaande Pels-front (uit
1919) kon worden geplaatst, waardoor het zicht op het fraaie rozetvenster

achter het orgel gehandhaafd bleef. Nadat vier orgelmakers offertes
hadden ingediend werd Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom gekozen voor
de restauratie en plaatsing. Het orgel werd integraal overgenomen, de
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Contrabas 16’ van het Pels-orgel en een uit voorraad geleverde Cello 8’
werden toegevoegd. Lezenswaardige details over de restauratie zijn
vermeld in een boekje dat door de adviseur is samengesteld en verkrijgbaar
in het parochiecentrum.

Het orgel klinkt voortreffelijk in deze grote hallenruimte, de akoestiek van
deze kerk is in één woord subliem. Alle registers zijn gereinigd en qua
intonatie fraai geëgaliseerd. Het ensemble van grondstemmen bij
Maarschalkerweerd geniet immer een voorkeursplek. Zoals bij veel orgels
uit deze tijd is het luisteren beneden in de kerk een groter genoegen dan bij
de speeltafel (bij andere voorbeelden denk ik vooral aan het Franssen-orgel
in de Elandstraatkerk in Den Haag en het Adema-orgel in de H.
Kruisverheffing te Raalte). Vooral de tongwerken van het Positief zijn vrij
sterk voor een zwelwerk. De toegevoegde sub- en superkoppels verschaffen echter de indruk van een vorstelijk ‘Récit-expressif’.
Op zaterdag 12 oktober 2013 werd het orgel ingespeeld door Anton
Doornhein, Ton van Eck en Jaco van Leeuwen met werken van (hoe kan
het anders) Saint-Saëns, Franck, Vierne, Whitlock en Boëllmann.
Slechts drie en een halve maand eerder was terzijde van het liturgisch
centrum van de St.-Jeroenskerk een ander, tien jaar ouder Maarschalkerweerd-orgel in gebruik genomen. Dit instrument (1891) is nog
mechanisch, maar delen van het orgel zijn ouder, namelijk van de Leidse
orgelmaker Schaaffelt. De kas is gemaakt door W. Houtermans en A.
Lenaerts, beiden leerlingen van de eerder genoemde Cuypers. Ook enig
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pijpwerk werd door Maarschalkerweerd in zijn nieuwe concept opgenomen.
Uit de opzet van het Positief blijkt de Caeciliaanse invloed: zachte strijkers
en fluiten, ideaal voor de begeleiding van koorzang. Elk register van dit
orgel munt uit door een uitgelezen, gerijpte klank, vooral de Fluit travers en
Roerfluit van het hoofdwerk. De zes achtvoets grondstemmen komen zeer
fraai tot hun recht bij bijvoorbeeld de aanvang van Francks Prière.
Ook dit instrument moest zich een tussenstop laten welgevallen. Na de
sluiting van de St.-Michaëlkerk in Hazerswoude-Rijndijk in 1977 werd het
instrument geplaatst in een multifunctionele ruimte van het wijkgebouw ‘Het
Anker’ in dezelfde plaats (de naam en functie van dit gebouw geven al
weinig hoop voor een dergelijk instrument). Bovendien werden de Viola di
Gamba en een later toegevoegde Voix céleste vervangen door een
Woudfluit 2’ en een Flageolet 1’.
Na de sluiting van ‘Het Anker’ in 2010
werd het orgel verkocht aan de St.Jeroenskerk, de aankoop van het andere
Maarschalkerweerd-orgel lag nog in het
verschiet. Ook deze overplaatsing en
reconstructie werd door Adema’s Kerkorgelbouw uitgevoerd. De enige toevoeging is de transmissie van de Bourdon
16’ als Subbas in het pedaal. De Viola di
Gambe 8’ en de Melofoon 4’ zijn in ere
hersteld. Op 29 juni 2013 werd dit instrument gepresenteerd aan de parochie.
Belangrijk is dat beide instrumenten gelijktijdig
kunnen
worden
gebruikt.
Maarschalkerweerd hanteerde overal de
toonhoogte a = 435 Hz, maar bij de
plaatsing van het ‘Martinus-orgel’ in
Beckum werd de toonhoogte verhoogd
naar 440 Hz. Bij de recente restauratie is het orgel naar zijn oorspronkelijke
toonhoogte teruggebracht.
Dispositie van het ‘Michaël-orgel’ (koororgel):
Hoofdwerk (C-f3): Bourdon 16’, Prestant 8’, Roerfluit 8’, Fluit travers 8’, Octaaf 4’,
Fluit 4’, Octaaf 2’, Mixtuur II-III, Trompet 8’
Positief: Holpijp 8’, Salicionaal 8’, Viola di Gamba 8’ (2013), Melofoon 4’ (2013),
Roerfluit 4’
Pedaal (C-c1): Subbas 16’ (2013, transmissie uit Bourdon 16’)
Werktuiglijke registers: Klavierkoppel, Pedaalkoppel, Calcant
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Dispositie van het ‘Martinusorgel’ (hoofdorgel):
Hoofdwerk (C-f3): Bourdon 16’, Prestant 8’, Roerfluit 8’, Salicionaal 8’, Octaaf 4’,
Fluit dolce 4’, Mixtuur III-V
Positief (in zwelkast): Violon 16’, Fluit harmonique 8’, Holpijp 8’, Viola di Gamba
8’, Voix celeste 8’, Fluit octaviante 4’, Flageolet 2’, Trompet 8’, Basson-Hobo 8’,
Clairon 4’
Pedaal (C-d1): Subbas 16’, Contrabas 16’, Octaaf 8’, Cello 8’, Octaaf 4’, Bazuin 16’
Werktuiglijke registers: I + II, P + I, P + II, I + II 4’, II + II 4’, I + II 16’ (2013), II + II
16’ (2013), Tremolo II, zwelkast II

Literatuur: Ton van Eck, Orgels in de St. Jeroenskerk te Noordwijk
(Noordwijk 2013).
Tenslotte wil ik de heer Frank Rother hartelijke dank betuigen voor de
gastvrije ontvangst.
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Religieuze muziek, geen kunst
Oane Reitsma
Muziek in de concertzaal functioneert als kunst in een museum. In een
museum worden schilderijen tentoongesteld. Zij hangen keurig naast
elkaar. Ingelijst. En de bezoeker kan ze bekijken. Een voor een, om na
verloop van tijd het museum weer uit te lopen en de ‘gewone’ wereld weer
in te stappen. Wellicht ziet hij die eerst met andere ogen omdat de ervaring
van kunst hem even uit het alledaagse heeft weggetrokken, maar toch blijft
de kunst grotendeels losstaan van de alledaagse werkelijkheid. De lijst
scheidt het schilderij van de rest van de muur en creëert zijn eigen wereld
binnenin en het museum scheidt de esthetische ervaring van de
alledaagse.
In de concertzaal is het in wezen niet anders. Hoewel niet fysiek ingelijst
(muziek is immers niet ‘tastbaar’), wordt de muziek ingeklemd tussen de
stilte waarin de musici het podium betreden en het losbarstende applaus
aan het eind van de uitvoering. Daartussen zit de muziek vastgeklemd in
een kunstmatig geschapen werkelijkheid – immers absolute stilte is iets
wereldvreemds. Wordt de muziek niet irrelevant voor het dagelijks leven als
wij haar opsluiten in een kunstmatig geschapen werkelijkheid? Staat zij er
niet teveel los van?
Het probleem wordt ingewikkelder wanneer we het gaan hebben over
religieuze muziek. Vooral omdat het religieuze aanspraak wil maken op het
gehele menszijn. Het religieuze is deel van alle aspecten van het leven en
kan daarom niet verbannen worden naar de esthetische ervaring, want daar
spreken we over als we het over de kunstervaring hebben van de museumen concertcultuur zoals die zich sinds de negentiende eeuw ontwikkeld
heeft.
Toch is het religieuze aspect van muziek zowel probleemaanduiding als
oplossing van het probleem. Het verschil ligt erin waar men het religieuze in
de muziek lokaliseert. Met andere woorden: wat is er religieus aan
‘religieuze’ muziek en wanneer spreken wij eigenlijk van religieuze muziek?
Doorgaans wordt er in de klassieke concertcultuur van religieuze muziek
gesproken als het muziekwerk een religieuze inhoud heeft. Denk
bijvoorbeeld aan een bijbeltekst, een liturgische tekst (zoals in veel
gecomponeerde missen en requiems) of in bredere zin een religieus
onderwerp (denk aan Bachs Matthäuspassion) of spirituele thematiek
(onlangs hoorde ik een oratoriumvereniging The Peacemakers van Karl
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Jenkins zingen). Toch kan deze opvatting van religieuze muziek ook in
twijfel worden getrokken, en wel om twee redenen. Ten eerste zijn er de
twijfelgevallen. Moeten we bijvoorbeeld een puur instrumentaal muziekstuk,
zoals een fuga van Bach, wel of niet religieus noemen? Want heeft die
muziek überhaupt een ‘onderwerp’? En hoe zit dat met de instrumentale
muziek van hedendaagse componisten zoals Arvo Pärt? Veel mensen
hebben bij zijn muziek een ‘religieus gevoel’, terwijl je evenzogoed zou
kunnen beweren dat het op de keper beschouwd betekenisloze klanken
zijn. Waarom noemen we een abstract schilderij van Mondriaan niet
religieus, maar schrijven we dat wel toe aan Mark Rothko’s kleurvlakken?
Een andere bedenking komt daar nog bij, juist in de huidige seculiere
cultuur, waarin religie een veel bredere invulling krijgt en vooral in de kunst
naar een brede spiritualiteit neigt. Wat zegt het de gemiddelde luisteraar
eigenlijk of muziek nu wel of niet religieus zou zijn? Ieder hoort het op zijn
eigen manier en heeft daar zijn eigen al dan niet spirituele gevoelens bij. De
Franse twintigste-eeuwse componist Olivier Messiaen gaf heel veel
theologische uitleg bij wat zijn werk zou moeten betekenen. Ondanks het
feit dat de gemiddelde concertbezoeker niks op heeft met zijn orthodoxe
rooms-katholieke opvattingen, is zijn muziek toch mateloos populair in de
programmering van menige vooraanstaande concertzaal.
Mijns inziens zou het religieuze van muziek niet langer gezocht moeten
worden in het zoeken naar een bepaalde ‘inhoud’. Om het religieuze aspect
van muziek te begrijpen moet men een muziekwerk niet opvatten als
kunstwerk op de wijze waarop men sinds de negentiende eeuw esthetisch
naar kunst kijkt. Die esthetische kunstvisie schept namelijk afstand tussen
de luisteraar en het muziekwerk (zoals je ook een schilderij altijd van een
afstandje moet bekijken om het te begrijpen) en bovendien is zij teveel
gericht op een zoeken naar inhoud en betekenis. Ik pleit er juist voor om het
religieuze aspect te zoeken in de zintuiglijke verschijningsvorm van het
muziekstuk. Puur in de klank dus, zoals die zich voordoet. Twee aspecten
spelen daarbij een rol.
In de eerste plaats sluit ik aan bij de Canadese filosoof Charles Taylor, die
in zijn beroemd geworden boek Een seculiere tijd (2007, Nederlandse
versie 2009) kunst een van de ‘subtiele talen’ noemt die een rol kunnen
spelen in de levensoriëntatie van mensen. Ik pas dat toe op muziek en richt
me daarbij in het bijzonder op muziek als kunstvorm, waarin tijdservaring
een belangrijke rol speelt, in tegenstelling tot de beeldende kunsten. Taylor
legt uit dat in vroegere eeuwen de samenleving werd bepaald door de
kerkelijke kalender en de religieuze hoogtijdagen. Zij gaven als het ware
interpunctie aan de tijdservaring. Men leefde naar de zondag toe en het jaar
was geconcentreerd rondom feestdagen als Kerstmis en Pasen. Heden ten
dage is de tijdservaring veel gelijkmatiger geworden. Alle dagen in de week
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worden meer en meer gelijk en naast werktijd ontstaat er vrije tijd: lege tijd,
die niet ingevuld is en die als leeg ervaren wordt (verveling doet zich voor).
Juist kunst kan een nieuwe weg vormen om de lege tijdservaring weer te
transformeren in zinvolheid, betekenisgeving en levensoriëntatie.
Dat geldt op een heel letterlijke manier voor muziek, omdat muziek bij
uitstek een ‘tijds’-kunst is. Strikt genomen is muziek niet meer dan klank en
ritme, die klinkt in een bepaalde tijdsspanne. Maar juist in de manier
waarop componisten tijd en ritme hanteren, kunnen zij met deze twee
middelen de alledaagse, ‘lege’ tijdservaring beïnvloeden en omvormen. Zo
beschouwd kan men muziek definiëren als “transformatie van tijd door
middel van klank en ritme”. De Engelse muziektheoloog Begbie spreekt in
het verlengde hiervan over ‘tijd uitgedrukt in klank’, anderen noemen het
muziekstuk zelfs ‘de ontplooiing van de tijd zelf’. Juist in de verschillende
manieren waarop componisten tijd ontplooien met de middelen die muziek
ter beschikking staan, kunnen verschillende soorten van tijdservaring
worden opgeroepen. De ene muziek klinkt immers als harmonieuze
schoonheid, de andere als wrange dissonantie, enzovoorts. Zoveel
muziekstukken als er zijn, zoveel manieren zijn er om tijd te beïnvloeden en
de luisteraar even ‘in een andere wereld’ te brengen. De muziek
transformeert de alledaagse tijd en transcendeert haar daardoor ook.
Maar dat laatste was nu precies mijn kritiek op de moderne concertcultuur.
En bovendien, waarom zouden we dat religieus noemen? Wel, die ‘andere
wereld’, die door de muziek wordt opgeroepen, blijft in een heel directe
verhouding staan met onze alledaagse wereld, omdat muziek juist de
alledaagse ‘lege’ tijd transformeert. Zij staat er niet als een vreemde,
andere wereld tegenover, maar klank is juist iets van onze aardse en
menselijke werkelijkheid. Daarom zouden wij haar mijns inziens niet
moeten verbannen naar een abstracte werkelijkheid, zoals de serene stilte
in een concertzaal die bewerkstelligt. Dat brengt me op een fundamenteler
punt.
Het tweede hoofdpunt sluit aan bij de theologie van de rooms-katholieke
theoloog Hans Urs von Balthasar (1905-1988). Hij zet in zijn theologische
denken over kunst het zintuiglijke centraal, als articulatie van een goddelijke
inhoud. Omdat hij de wereld wezenlijk als schepping van God beschouwt,
krijgt al het zintuiglijke, zoals ook klank, een fundamentele positieve
waarde. Het zintuiglijk waarneembare articuleert (iets van) Gods
schoonheid. Ook hier staat, evenals bij Taylor, het wereldlijke aspect
centraal. Muziek vormt niet een eigen wereld die op zichzelf staat, maar
doet zich voor in onze belevingswerkelijkheid en komt daaruit voort. De
klank treedt als het ware op de voorgrond te midden van alle andere
geluiden in de wereld.
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Al met al stel ik dus geen andere luisterpraktijk voor, simpelweg omdat de
concertzaal niet weg te denken is uit de westerse cultuur. Wel pleit ik voor
een veel meer betrokken luisterhouding, omdat luisteraar en muziekstuk uit
een en dezelfde zintuiglijke werkelijkheid vandaan komen. Muziek heeft
alleen de kracht om de tijd tot sacramentele werkelijkheid om te vormen.
Op 27 juni 2014 is Oane Reitsma gepromoveerd aan de Vrije Universiteit
Amsterdam op het proefschrift Klank als religieuze presentie: de muzikale
gestalte in een seculiere tijd belicht vanuit werk van Messiaen. In de
handelseditie hiervan legt hij bovenstaande uit aan de hand van concrete
muzikale voorbeelden. Het boek is verkrijgbaar bij VU University Press
(http://vuuniversitypress.com), of bij de betere boekhandel, onder ISBN 978
90 8659 671 3. Het is tevens te bestellen via http://www.bol.com.

Recensies
Beurtzangen voor een Uitvaartliturgie door Herman Strategier
Fons Ziekman
Herman Strategier (Arnhem, 10-08-1912 – Doorwerth, 26-10-1988) is een
r.-k. kerkmusicus, componist, dirigent, organist en muziekpedagoog. In
eerste instantie is hij sterk beïnvloed door de monumentale stijl van Hendrik
Andriessen, die de toen nog sterk heersende stijl van het neo-Palestrijnse
caecilianisme en het laatromantische Duitse idioom in de katholieke kerkmuziek door zijn manier van componeren heeft doen keren.
In de melodievorming is Strategier tevens beïnvloed door het gregoriaans
en past hij in zijn meerstemmigheid veelvuldig polyfone technieken toe.
Strategier heeft zich door de muziek van de Franse componisten Debussy,
Ravel en met name Fauré laten inspireren.
Toen Herman Strategier in 1949 werd benoemd als organist aan de St.Catharinakathedraal, schreef de muziekpublicist en componist Wouter
Paap: “Zijn spel was minder gericht op een monumentale samenvatting dan
wel op een meditatieve weerspiegeling van de gedachten, welke in de
liturgie van de zondag worden overwogen. Hierin openbaarde zich een
creatieve persoonlijkheid met een geheel eigen, ingekeerd, maar waakzaam en diep medelevend karakter.”
Strategier heeft ongeveer 400 werken geschreven: missen, vocale werken
(religieus en profaan), werken voor orgel, piano en beiaard, kamermuziek,
werken voor orkest enz.
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Vanaf zijn studiejaren tot aan zijn vertrek uit de Utrechtse kathedraal was hij
zeer intensief bij de kerkmuziek betrokken als organist, dirigent en
componist.
Toen dan ook na het Tweede Vaticaans Concilie de volkstaal in de liturgie
werd ingevoerd, was Herman Strategier hier niet erg enthousiast over: “Het
gregoriaans wordt van tafel geveegd, terwijl er een liedjescultuur voor in de
plaats komt.”
Langzamerhand echter raakt hij steeds meer vertrouwd met het Nederlands
als kerktaal en gaat hij zich geleidelijk aan steeds beter thuis voelen in de
vernieuwde liturgie.
Na zijn verhuizing naar Doorwerth is hij niet meer officieel actief als
kerkmusicus, maar hij begeleidt vanaf 1980 nog wel kerkdiensten in de
trappistenabdij te Zundert, waar hij ook veel voor componeert.
In Zundert is vooral de psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der
Zeyde voor hem een bron van inspiratie.
Een van de ongeveer 40 werken die hij voor de abdij schreef, is
Beurtzangen voor een Uitvaartliturgie uit 1987 voor voorzanger, eenstemmig koor en orgel, dat bestaat uit 5 gezangen: Intredezang, Tussenzang,
Halleluja-vers, Offerandezang en Communiezang.
Iedere beurtzang bestaat uit een refrein en drie verzen, behalve het
Halleluja-vers (refrein en één vers).
De teksten (refreinen en verzen) zijn genomen uit verschillende psalmen in
de vertaling van bovengenoemde dichteressen, behalve het Halleljua-vers:
deze tekst is genomen uit Johannes 11: 25-26.
In de partituur staan nergens tempoaanduidingen en dynamische tekens.
De gezangen vragen om een vloeiende uitvoering alsof het om gregoriaans
gaat. Het staat de dirigent vrij om met eerbied voor tekst en melodie zowel
tempo als dynamiek te bepalen.
Mocht er geen zanger voorhanden zijn, dan kan men dit oplossen door het
refrein door iedereen te laten zingen en de verzen door een koorgroep
(sopranen of alten of mannen).
De partituur is nog te verkrijgen: www.hermanstrategier.nl
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Dramatiek in Bachs Mattheüs Passion
Ruud Hoogenboom
Als u dit leest zijn de vele Passieconcerten in Nederland inmiddels achter
de rug. In vergelijking met de rest van de wereld een ongekend groot
aantal! De teller voor 2015 van uitvoeringen in Nederland en Vlaanderen
stond op 221 (2013: 169; 2014: 189) en is dus stijgende, volgens het blad
ZingMagazine (nr.61, maart/april 2015, p.22). Kennelijk zijn 'we' toch niet zo
werelds!
Bachkenner en -liefhebber Willem J. Ouweneel leest de tekst van de
Mattheüs Passion ("het grootste geestelijk muziekwerk aller tijden", p.15 en
"het centrum van zijn levenswerk", p.25) opnieuw en brengt de belangrijke
boodschap opnieuw voor het voetlicht door de dramatiek en met name de
dramatis personae centraal te stellen. Uit het 'naschrift 2015' blijkt dat dit
een heruitgave is van een eerdere versie uit 1994. Als student zong hij het
werk al bij het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) onder Jaap
Hillen en later beluisterde hij menigmaal de uitvoering op Goede Vrijdag in
de Pieterskerk te Leiden met het Bachkoor Holland o.l.v. Charles de Wolff.
Later, in 1990, heeft hij in elf (!) uitzendingen van 30 minuten de hele
Mattheüs toegelicht voor Radio 4, waarbij hij oeroude en nieuwe opnamen
vergeleek. Als dominee en hoogleraar wijsbegeerte had hij een bijzondere
belangstelling voor de teksten (het evangelie, de koralen, maar zeker ook
de poëtische teksten van Picander!). Er blijkt in 1976 nota bene zelfs een
'Internationale Afbeitsgemeinschaft für theologische Bachforschung' te zijn
opgericht.
In het eerste hoofdstuk veel aandacht voor de componist.
Achtereenvolgens komen zijn jeugd, "zijn roeping: de kerkmuziek", Weimar,
Köthen, Leipzig en zijn geloof aan bod. Ouweneel kan zich mateloos
ergeren aan liedboeken, waarin aloude koralen op naam van Bach worden
gezet, waar Hassler, Crüger en Isaak vermeld moeten worden. Dat Bach
pas ver na zijn dood erkenning kreeg, dankzij Mendelssohn, kon hem,
aldus Ouweneel, niet schelen; hij was niet zozeer componist, maar
ambachtsman in dienst van God. Alleen al voor dit hoofdstuk zou ik het
boek kunnen aanbevelen.
Het tweede hoofdstuk bevat veel interessante gegevens over de compositie
zelf (evangelie-recitatief, koralen, aria's en arioso's), Picander en de
boodschap. En hier komt de dominee om de hoek, die zich verbaast dat dit
meesterwerk "veelal door ongelovige zangers [wordt] uitgevoerd en vurig
bewonderd door massa's ongelovigen, die dwepen met de muziek, maar
voor de tekst slechts minimale interesse hebben" (p.25). Kúnnen zij dit wel
'goed' zingen?
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In het veruit meest interessante hoofdstuk over de dramatis personae
concludeert Ouweneel, dat Bach, in tegenstelling tot wat sommige andere
onderzoekers zeggen, wel degelijk een consequente toebedeling van de
solopartijen aan bepaalde figuren toepast: "De eerste sopraan stelt op
mystiek-devote wijze de ziel van de individuele gelovige voor".
De tweede sopraan beeldt een (denkbeeldige) vrouwelijke discipel uit die
getuige is geweest van het verraad van Judas en haar Heer waarschuwt.
De eerste alt stelt zowel de zondares uit Lukas 7 als de bruid uit het
Hooglied oftewel de 'dochter Sions' voor.
De tweede alt is een getuige van de geseling die bij de beulen pleit.
De eerste tenor is een discipel die in de hof met Jezus waakt; iemand als
de jongeling in de hof.
De tweede tenor is een discipel die de rechtszitting in het huis van Kajafas
meemaakt; dus iemand als Johannes, de zoon van Zebedeus.
De eerste bas is een gelovige die Christus' kruis op zich wil nemen en Hem
een laatste rustplaats bereidt; iemand die zich met Simon van Cyrene en
Jozef van Arimathea identificeert en hen imiteert.
De tweede bas is een discipel die bereid is Jezus na te volgen tot in de
dood en zijn vijanden trotseert; de volstrekte tegenpool van Judas.
Koor I is (voor zover het afzonderlijk optreedt) in de evangelietekst het koor
van de discipelen. En koor II is in de evangelietekst eenmaal het koor van
de dienaars van Kajafas en in de ‘madrigalische’ teksten meestal het koor
van de dochters van Jeruzalem" (p.60).
Logischerwijs volgt dan een hoofdstuk over het drama 'an sich', waar
Ouweneel 22 scènes in beschrijft (aangevuld met meditatieve teksten!) om
dan af te sluiten met een geheel eigen vertaling, literatuurlijst en
omschrijving van vreemde woorden.
Een warmer pleitbezorger dan Ouweneel had Bach zich niet kunnen
wensen, hoewel voor Bach gold Soli Deo Gloria.
* Willem J. Ouweneel, Dramatiek in Bachs Mattheüs Passion, 2015, €
12,99, 112 blz., uitg. Kok, ISBN 978 90 435 2446 9.
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Taal waarin wij God verstaan
Ruud Hoogenboom
Om de inhoud van dit boek te begrijpen is de ondertitel verduidelijkend:
'Over taal en vertaling van Schrift en traditie in de liturgie'. Onder redactie
van Gerard Rouwhorst en Petra Versnel-Mergaerts verkennen specialisten
uit diverse wetenschappelijke disciplines de relatie tussen taal en liturgie.
Zowel verbaal als non-verbaal speelt het gebruik van taal een belangrijke
rol in rituelen en liturgie; het geeft immers duiding aan het liturgisch
handelen. Dan hebben we niet alleen te maken met vertaalprincipes, maar
ook bijvoorbeeld over hoe taal en melodie elkaar beïnvloeden in liturgische
gezangen. En wat er gebeurt als een tekst wordt gezongen of gereciteerd.
Kortom: actueel in ons sterk veranderend liturgisch en kerkelijk landschap.
In de inleiding van Petra Versnel
blijkt al de zorg om wat een 'goede'
vertaling is van de H. Schrift. "Niet
alleen binnen de Romana, ook
binnen de Reformata is er volop
discussie over de taal van de
liturgie. Het nieuwe Liedboek laat
een verrassende breedheid zien
die menige Nederlandse katholiek
jaloers maakt ...". (p.9). Moeten we
het dan tegenwoordig zoeken in de
breedte? Aan het boek ligt de
tweejaarlijkse studiedag van het
Genootschap voor Liturgiestudie
en de Liturgische Kring (15 nov.
2013) ten grondslag.
Gerard Rouwhorst buigt zich over
'De taal van christelijke rituelen',
waarin voor hem "een ritueel een
vorm van bijzonder gedrag, of
liever, gedrag dat de aandacht op
iets bijzonders vestigt" (p.17). Als
hij aloude kerstliederen bespreekt (die vertrouwd zijn, dus niet zozeer
sacraal) zegt hij, "dat rituelen niet per se een christelijk of zelfs een religieus
karakter hoeven te hebben" (p.19).
Het volgende hoofdstuk 'Tekst, taal, woord: een Bijbelwetenschappelijk
perspectief' laten we, gezien de samenstelling van onze achterban voor
wat het is. Zo ook Jaap van Dorp's 'Duidelijke vertaling, goede tekst! Een
bijbelvertaling voor liturgisch gebruik'.
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Els Rose schrijft over 'Getroost door de klank van woorden; het Latijn als
sacrale taal van Ambrosiaster tot Alcuin'. Zij begint met een citaat uit
Amboriaster: "Zo is het ook bij de Latijnstaligen die gewend zijn om in het
Grieks te zingen: zij worden getroost door de klank van woorden, maar
weten niet wat zij zingen [...] Wat kan het immers voor vrucht hebben
wanneer het niet weet wat het zegt?" (p.63). Gelukkig staan in de meeste
missaaltjes de vertalingen erbij, maar welke dirigent start éérst met de
vertaling, zodat de zanger weet en ervaart wat de essentie van de tekst is?
De volgende paragraaf bespreekt het liturgisch Latijn als onderdeel van een
aparte christelijke taal, zoals deze gegroeid is in de loop der tijden. We
kennen allemaal de discussie over de invoering van de volkstaal midden
vorige eeuw. Tja, wat heeft de 'afschaffing' van deze sacrale liturgische taal
opgeleverd bij het tegengaan van de secularisatie? Zijn niet juist de Latijnse
missen het best bezocht? Een interessante wetenschappelijke inhoud,
maar het mist m.i. de essentie waar liturgie ook voor bedoeld is: invoering
in het mysterium fidei, dat per definitie niet te begrijpen is, anders was het
geen geloof.
Bettine Siertsema was betrokken bij de werkgroep 'nieuwe Nederlandse
liederen', die het nieuwe Liedboek van de protestantse kerken heeft
voorbereid. Zij vertelt uitvoerig waar zij tegenaan liep. Het moest kennelijk
een zeer breed gedragen boek worden, want de verschillende 'sferen'
moesten zich thuis voelen bij de liederen. Hoe spreek je bijvoorbeeld God
aan? Gij is archaïsch, maar voor Vlamingen juist weer niet, U is respectvol,
maar desondanks zijn er jij-liederen, wat tenslotte intiem en dichtbij is. Dan
nog het inclusief taalgebruik, waarbij vrouwen niet buiten beeld blijven...
Kortom: eigenlijk een onmogelijke opgave, die toch tot een goed eind is gebracht.
Ignace Thevelein start zijn hoofdstuk 'Verhouding taal en melodie in liturgische muziek' met de opmerking dat een 'Kerklied ohne Worte' (of om met
Luther te spreken "klank zonder rede") niet bestaat, hoewel de juiste
orgelmuziek een liturgische functie kan hebben. Wat doet een melodie met
een tekst, volgens Thevelein? De melodie kan de tekst structureren en
accenten aanbrengen. Hij geeft daarvoor een aantal verhelderende
muziekvoorbeelden. Soms kan de muziek de authenticiteit van de bezieling
versterken, zoals in 'Kondigt het jubelend aan' (Zingt Jubilate nr.422;
Liedboek 659) of 'Zo vriendelijk en veilig' (GvL 570), waarin Huijbers in de
melodie "de idee van geborgenheid in God op een zeer overtuigende wijze
gestalte" weet te geven (p.113). En natuurlijk kan de tekst "extra reliëf
krijgen wanneer bepaalde woorden muzikaal geschilderd worden" (p.116),
zoals bij 'Uit een hemel zonder grenzen' (GvL 530). Tot Vaticanum II was
kerkmuziek "dienstmeid van de liturgie" (p.119), aldus Thevelein. Daar is
nog wel wat op af te dingen en wel erg negatief bekeken! "Het concilie zegt
KDOV-blad Lente 2015 | 31

[...] dat kerkmuziek ware kunst is, die dan ook de vereiste kwaliteiten van
kunst moet bezitten. Dat houdt in dat we er ons niet moeten van afmaken
met de uitspraak: het is voldoende als we onze goede wil tonen". Dat
spreekt mij meer aan.
Dat is ook een mooie overstap naar het laatste hoofdstuk waarin Martin
J.M. Hoondert 'Godlof! Maar hoe?' onderzoekt. Het gelijknamige boek over
o.a. criteria voor liturgische gezangen is al eerder in ons KDOV-blad
besproken.
* G. Rouwhorst/P. Versnel-Mergaerts (red.), Taal waarin wij God verstaan,
over taal en vertaling van Schrift en traditie in de liturgie, 2015, € 19,75, 136
blz., uitg. Abdij van Berne, ISBN 978-90-8972-069-6.

Professioneel zingen voor iedereen
Ruud Hoogenboom
Zelden verscheen eerder zo'n uitgebreid boek over de
stem, stemomvang/-type, ademhaling, zangtechniek,
repertoire, stijl, studeren, theorie en improvisatie. Voor
zowel zelfstudie als voor dirigenten om precies te weten
wat ze zouden kunnen doen om in te zingen, waar ze op
kunnen letten bij het instuderen, welke problemen
zangers tegen kunnen komen en tenslotte de presentatie van het geheel. Ook niet onbelangrijk.
Volledig terecht is de ondertitel dan ook 'Alles over zangtechniek, studeren,
optredens en audities'. Er is geen onderwerp te bedenken, dat niet in dit
boek beschreven is of het moet de mutatie van de jongensstem zijn. Omdat
het boek geschreven is voor met name jazz- en popzangers, die vaak met
microfoons werken (en daar zit nog heel wat aan vast!) is ook daar veel
aandacht voor in deel 8 'De praktijk: versterking'. In deel 9 komt het zingen
in een band en het zingen terwijl je een instrument bespeelt aan de orde.
Onlangs moest de 'Koningin van de Nacht' bij De Nederlandse Opera in Die
Zauberflöte haar aria zingen vanuit een rolstoel. Dat heeft toch invloed op
ademhaling en techniek. En dat is ook nog eens onversterkt! Daarnaast
aandacht voor de podiumpresentatie (o.a. imago, kleding, media, etc.).
Tenslotte ook nog podiumangst, audities, de studio, sessies. Zeer volledig,
geen onderwerp blijft onbesproken.
Voor onze achterban is deel 10 weer interessant: "In conditie blijven".
Stembelasting, stemhygiëne, verkoudheid, ontspanning van schouders, nek
en kaak, we hebben er als dirigenten allemaal mee te maken. Ook voor
onszelf. Kortom: het meest veelzijdige en uitgebreide boek op het gebied
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van de stem dat ooit verschenen is. Ook voor onze KDOV-leden van harte
aanbevolen! Helaas zijn een viertal correcties op de 2e druk (zie errata op
www.professioneelzingen.nl, waar ook verschillende recensies/interviews
staan), niet opgenomen in deze 3e druk. Maar daar is internet dan weer
voor.
* Ineke van Doorn, Professioneel zingen voor iedereen; alles over
zangtechniek, studeren, optredens en audities, 2013, 3e druk, € 39,95, uitg.
Strengholt United Media, te bestellen via info@emcmusic.nl of
info@bladmuziek.nl, 035-6958599, bestelnr. 9049400354.

Berichten
Aandacht voor Maarschalkerweerdorgel in Concertgebouw
Michaël Maarschalkerweerd overleed in 1915. Een eeuw later schenkt de
NTR ZaterdagMatinee zijn orgel in de Grote Zaal van Het Concertgebouw
extra aandacht. Redacteur Paul Janssen meldt in het programmaboekje dat
het orgel “meer dan een eyecatcher” is. Maarschalkerweerd “wist ook een
unieke sound te bereiken door Franse trompet- en hoboregisters te
combineren met Duitse strijkers en prestanten, en daar zeer Nederlandse
fluiten aan toe te voegen”, aldus Janssen. Titulair organist Leo van
Doeselaar (sinds 1985 bezitter van deze ‘erefunctie’) meldt: “Het orgel in
Het Concertgebouw is het laatste geheel mechanische orgel dat
Maarschalkerweerd bouwde.

Maarschalkerweerdorgel in het Concertgebouw
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Het is een schitterend orgel, dat de Matinee gelukkig naar waarde weet te
schatten. Er is bijna geen concertzaal in de wereld waar nog een orgel uit
de negentiende eeuw te vinden is. In die zin is het echt uniek. Bovendien is
het orgel sinds de uitgebreide revisie en uitbreiding in 1992 ook buitengewoon geschikt voor twintigste-eeuwse en hedendaagse muziek”, aldus
Van Doeselaar.
Op zaterdag 26 september 2015 worden door Arie Bergwerff de
orgelkoralen Ich ruf’ zu dir (BWV 639) en Allein Gott in der Höh (BWV 663)
ten gehore gebracht.
Op zaterdag 14 november 2015 probeert Leo van Doeselaar met de
Tsjechische componist Vítezslav Novák (1870-1949) in zijn De Profundis
(1941) voor orgel en groot orkest het lijden van de Tsjechen onder de
bezetting door de nazi’s ter verklanken en hun troost te bieden.
Met dezelfde organist wordt Olivier Messiaen’s Prière après la Communion
uit ‘Livre du Saint Sacrement’ vermeld voor het concert op zaterdag 13
februari 2016. Met deze kolossale orgelcyclus gaf Messiaen wederom “een
staalkaart van zijn unieke toontaal”, zoals het programmaboekje vermeld.
En een week later een groots hedendaags programma voor koor en orgel
(Groot Omroepkoor o.l.v. Marcus Creed en Leo van Doeselaar). Een
wereldpremière van Daan Manneke’s Symphonie pour choeur et orgue ‘Jái
embrassé l’ube d’été’ (in opdracht van NTR ZaterdagMatinee!), naar een
gedicht over de opkomende zon die de wereld in gloed zet, van de Franse
schrijver Arthur Rimbaud. De muziek lijkt sterk op complexe polyfone
motetten uit de Renaissance. Daarnaast de religieuze tegenhanger
Evocation III van de Franse componist en organist Thierry Escaich (“een
kort maar kleurig orgelwerk, opgebouwd uit dooreengevlochten melodieën”), Drie geestelijke koorzangen van Alfred Schnittke voor a capella
koor en tenslotte de Missa Brevis van Zoltán Kodály, geschreven in 1942
“tijdens de bezetting van Hongarije door de nazi’s, die hij tartte door het
werk op te dragen aan zijn joodse vrouw”.
Zo wordt in Amsterdam 70 jaar Bevrijding én 100 jaar overlijden
Maarschalkerweerd tot een bijzondere combinatie gebracht. Jammer, dat
hier geen serie van is gemaakt; nu zijn het losse concerten in verschillende
reeksen. Misschien iets voor de toekomst ...? (Ruud Hoogenboom)

65ste Koorweek Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek
van maandagmiddag 27 juli t/m zondag 2 augustus 2015 in Huize Elisabeth
te Denekamp.
Voor deze koorweek is zangervaring een vereiste en vlot van blad kunnen
zingen zeker een pré. Er moeten namelijk in korte tijd veel nieuwe noten
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worden ingestudeerd. De muziek wordt pas bij aankomst uitgedeeld, zodat
iedereen dezelfde start maakt.
Er zijn zes repetities per dag. Halverwege is er een vrije middag, waarop
gelegenheid is om van de mooie omgeving te genieten en er is ook een
gezellige “bonte” avond.
Op het programma staan werken van oude en hedendaagse componisten
voor groot- en kleinkoor. Daarmee zullen ook de verschillen in zangniveau
en -ambitie worden aangesproken.
De werkweken trekken ieder jaar zo'n 45 à 50 zangers.
De muzikale leiding ligt in handen van professioneel geschoolde en ervaren
dirigenten.
Wat doen we deze week:
♪ stem- en koorvorming, repetities;
♪ dagelijkse viering van Metten en Completen (facultatief);
♪ genieten van de mooie accommodatie en omgeving;
♪ donderdagmiddag vrij, 's avonds gezellige avond (door de
deelnemers zelf in te vullen);
♪ zaterdagavond try-out in de kloosterkapel;
♪ medewerking aan eredienst op zondag in de Grote kerk in Almelo;
♪ slotuitvoering op zondagmiddag 2 augustus in de Dorpskerk in
Twello.
Prijzen voor deelname (incl. muziekmap), op basis van volpension (behalve
drankjes aan de bar):
− eenpersoonskamer € 550,-;
− tweepersoonskamer € 490,-;
− voor jongeren zonder vast inkomen geldt een prijs van € 260,(o.b.v. tweepersoonskamer).
Voor meer informatie: mail naar inezreijlwvk@gmail.com
Floris van der Puttjaar 2015
In 2015 is het 100 jaar geleden dat deze priester-componist werd geboren.
En het is 25 jaar geleden dat hij stierf.
Het jaar werd geopend met een herdenkingsconcert door de Schola
Cantorum van de Sint-Jan.
Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd. Op 3
oktober 2015 vindt een zangdag plaats rond bekend en onbekend repertoire van Van der Putt. We hopen daarmee dat dit repertoire opnieuw in
de belangstelling komt bij alle kerkkoren. Zie ook de speciale website
www.florisvanderputt.nl.
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Zomeracademie Haspengouw
Van 11 tot 15 augustus vindt de internationale zomeracademie plaats in
Alden Biesen, Tongeren en Truiden. De academie is bedoeld voor
koorzang (docenten Josef Döller en Jan Peeters), orkestdirectie (Bart
Nasessens) en orgel (Ludger Lohmann, Jos van der Kooy en Luc Ponet).
Meer informatie is te vinden op www.alden-biesen.be.
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