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Redactioneel
Op bedevaart gaan kan een hele onderneming zijn. Het verschil zit hem in
je vervoer: je kunt op de bus stappen die door een parochiaan is besteld
om je naar bijvoorbeeld Kevelaer te laten rijden, je kunt er ook voor kiezen
om met rugzak en stok te voet naar een oord te wandelen. Santiago de
Compostella is zo’n oord. De komende tijd treft u in het KDOV-blad de
rubriek ‘Op bedevaart naar…’ aan. Het zullen niet alleen bedevaarten
worden naar Lourdes, Kevelaer of Medjugorje, zij zullen ook voeren naar
plaatsen waar wij als organisten of dirigenten inspiratie vandaan kunnen
halen. De eerste aflevering is van Walther Halters, die in 2000 naar
Santiago de Compostella liep, als opmaat voor artikelen over muzikale
bedevaarten.
Verder vindt u verenigingsnieuws over de afgelopen Algemene
Ledenvergadering en een aantal recensies van cd’s en een koorwerk van
onze leden.
Ik wens u een Zalig Nieuwjaar.
Jeroen Pijpers, hoofdredacteur
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Van het bestuur
Verslag van de jaarvergadering van de KDOV 2012
Zoals gebruikelijk zou het verslag van de Jaarvergadering
gepubliceerd worden in het KDOV-blad voorafgaand aan de
volgende jaarvergadering.
In de jaarvergadering van 6 oktober jl. werd gevraagd of het verslag
al in dit nummer van het KDOV-blad afgedrukt zou kunnen worden. Aan
deze wens wil het bestuur tegemoetkomen (v.a. blz. 5). Hier volgt ook een
weblink naar het gevraagde conceptverslag:
http://www.kdov.nl/documents/Verslag algemene ledenvergadering KDOV
op 6 oktober 2012 te Utrecht.pdf
(GC; 7 december 2012)
Ontwikkeling rechtspositie
In de bijeenkomst van 22 september 2012 met de namens de
bisschoppen gemandateerde economen, is het “Schema
vaststelling totaal aantal arbeidsuren” herzien en uitgebreid met
werkzaamheden rondom de viering die eerder niet expliciet
gehonoreerd werden zoals orgelspel voor en na de viering, inzingen met
het koor en/of korte voorrepetitie.
Er komt een bevoegdheidsregistratie van kerkmusici met een commissie
van toezicht met daarin een vertegenwoordiging van RKK en KNTV. De
RKK Nederland heeft voor de registratie van de bevoegdheid niet de
benodigde mankracht en legt dit terug bij de KDOV. (BH; november 2012)
Om nieuwe leden voor de KDOV te werven is uw inzet nodig
De reeds aangekondigde actie om nieuwe KDOV-leden te werven
staat gepland voor dit najaar. Via e-mail ontvangt u binnenkort een
lijstje van KDOV-leden bij u in de buurt. Wij willen u vragen om dit
lijstje aan te vullen met potentiële KDOV-leden en terug te mailen.
Aarzel niet om zelf deze nog geen lid zijnde kerkmusici te vragen om lid te
worden. Wij als bestuur gaan tevens de opgegeven kerkmusici schriftelijk
benaderen. Als men u vraagt waarom lid van de KDOV te moeten worden,
dan is het antwoord dat het gaat om hun rechtspositie, die door de KDOV
alleen effectief behartigd kan worden als alle kerkmusici meedoen.
(BH; november 2012)
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Uw evenementen op de evenementenagenda van de website KDOV
Op onze website www.kdov.nl staat een agenda waarin vele voor
KDOV-leden en andere kerkmusici belangrijke evenementen
worden aangekondigd. Het is de bedoeling hier alle concerten en
belangrijke vieringen en gebeurtenissen, jubilea van KDOV-leden
aan te kondigen, om daarmee de KDOV en haar leden meer zichtbaar te
maken.
Graag ontvangen wij uw concertagenda’s, jubileummeldingen, CDaankondigingen en aankondigingen die we graag op de website zullen
zetten:
webmaster@kdov.nl. (BH; november 2012)

Kascontrole over het boekjaar 2011
De kascontrolecommissie, bestaande uit Bas Groenewoud en
Jeroen Pijpers, heeft de jaarstukken voor 2011 akkoord bevonden.
Zij adviseren de Vereniging de penningmeester decharge te
verlenen.

Wilt u ons - voor zover u dat nog niet hebt gedaan - uw e-mailadres
doorgeven aan webmaster@kdov.nl? Bij voorbaat dank!

Leden
Ons lid Jan Verhoeven is afgelopen zaterdag
27 oktober overleden.
Onlangs nog is Jan Verhoeven door
burgemeester Van Brummen benoemd tot ‘Kei
van een Boxtelaar’. Op dat moment was al
bekend dat hij ernstig ziek was.
Jan Verhoeven was 33 jaar hoofdorganist van
de St. Petrusbasiliek en sinds een paar jaar
ook van de Heilig Hartkerk. Daarnaast was hij
vervangend organist van de Protestantse Kerk.
Hij had de leiding en was verantwoordelijk voor
zijn eigen orgelspel en dat van anderen. Ook
maakt hij een rooster voor de organisten, zodat er bij alle diensten een
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organist het orgel kon bespelen, ook in vakantietijd. Tevens leidde hij jonge
mensen op tot organist en was hij adviseur bij de restauratie van het
Smitsorgel in de Sint Petrusbasiliek en het nieuwe orgel in de Protestantse
kerk. Zijn vele verdiensten kwamen tot uitdrukking bij de restauratie van het
Smitsorgel en de algehele zorg voor de bespeelbaarheid van het orgel. Van
1980 tot 1990 was Jan Verhoeven bestuurslid van de Stichting
Kerkconcerten Boxtel. (De Weekkrant; 29 oktober 2012)

Tijdens de viering van het St. Cecilafeest is
Hans Thüsh gehuldigd met de gouden St.
Gregoriusspeld met bijbehorende oorkonde.
Ruim 50 jaar heeft Hans Thüsh zich ingezet als
musicus voor de Katholieke kerk.
Hij is begonnen als lid van een jongenskoor te
Hengelo, daarna werd hij lid van een
studentenkoor in Delft, waar hij studeerde. Hij
is inmiddels 40 jaar als dirigent, organist en arrangeur werkzaam in de St.
Cyriacusparochie te Dalfsen.
Naast de wekelijkse repetities en de begeleiding tijdens de vieringen, heeft
hij samen met Arjen Seinen, dirigent/organist, in de loop der jaren
verschillende partituren herschreven, maar ook geschreven.
De liederen die zaterdagavond 24-11-2012 zijn gezongen, zijn door Hans
bewerkt tot een vierstemmige uitvoering met orgelbegeleiding. Deze
compositie is inmiddels ook uitgegeven.
De grote betrokkenheid van Hans Thüsh heeft mede geleid tot hernieuwde
aandacht voor het zingen van de Gregoriaanse mis. (Dalfsennet.nl; 1
december 2012)
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Personalia
Nieuwe leden:
Mevr. B. (Bernhardien) H. de Jong, Siriusstraat 8, 1223 AN Hilversum
Mevr. N. (Naoko) Shimizu, Claus Sluterweg 23, 2012 WL Haarlem.
Voortzetting lidmaatschap:
S. (Steven) H. van Wieren, Vogelmuurerf 18, 2643 HP Pijnacker.
Nieuw adres:
D.(Dennis) P.M. Vallenduuk, Woltersweg 9, 7552 DA Hengelo
T. (Dick).J.M. Hogenhout, Nieuwezijds Voorburgwal 381, 1012 RM
Amsterdam.
Overleden:
L. (Leo) Hanssen, Min. Nelissenstraat 44, 4818 HT Breda, 22 oktober 2012
J. (Jan) Verhoeven, Moddermanstraat 3, 5344 HR Oss, 27 oktober 2012.
Opzeggingen:
A. (Bram) P. B. Biersteker, Amsterdam
H. Vleeshouwers, Hunsel
J.(Jos) J.G. Besselink, Heerlen.

Jaarverslag
van de Katholieke Dirigenten – en Organisten Vereniging (KDOV)
over 2011/2012
(zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 6 oktober 2012)
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 29 oktober 2011
in de Sint Josephkerk te Haarlem, waar uw secretaris sinds januari 1999
titulair organist is.
’s Middags was er gelegenheid het onlangs gerestaureerde Adema–orgel te
bespelen, wat door onze leden Paul Houdijk, Jeroen Pijpers, René Verwer
en Paul van der Woude op vaardige en aanstekelijke wijze werd gedaan.
De vergadering vond plaats in de stijlvolle grote zaal van de pastorie,
waarna wij een smakelijke lunch aangeboden kregen in de tuinkamer.
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Het Algemeen Bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar een aantal
keren telefonisch vergaderd. Deze manier van communiceren kan
frequenter en doeltreffender plaatsvinden dan een vergadering waar men
op een bepaalde plaats in Nederland (meestal Utrecht) lijfelijk aanwezig
moet zijn, vandaar dat in de laatste jaren steeds vaker voor telefonisch
vergaderen is gekozen. Bovendien zijn daar minder kosten mee gemoeid.
De onderhandelingen over de rechtspositie, met als vertegenwoordigers
van de KDOV Ton van Eck en Ben Hillen, alsmede Josephine van de
Mortel van de KNTV, met de economen mr. J.L.W.M Zuijdwijk (Aartsbisdom
Utrecht) en G.R.M. de Rooij (Bisdom Breda), zijn voortgezet.
Als eerste resultaat geldt de in november 2011 overeengekomen
salarisregeling met anciënniteit die reeds per 1 januari 2012 is ingegaan.
In de bijeenkomst van 22 september 2012 is het “Schema vaststelling totaal
aantal arbeidsuren” herzien en uitgebreid met werkzaamheden rond de
viering die eerder niet expliciet gehonoreerd werden, zoals orgelspel voor
en na de viering, inzingen met het koor en/of korte voorrepetitie.
Om verdere wildgroei te beperken komt er een bevoegdheidsregistratie van
kerkmusici. De RKK Nederland heeft hiervoor niet de nodige menskracht en
legt die terug bij de KDOV.
Er komt een commissie van toezicht met daarin een vertegenwoordiging
van RKK en KNTV.
Het KDOV–blad blijkt onder hoofdredacteurschap van Jeroen Pijpers en
eindredacteurschap van Dick Hogenhout goed te gedijen. Dit had echter
niet kunnen gebeuren zonder de inzet van Ben Hillen die als ad interimhoofdredacteur heeft gezorgd dat het blad niet alleen vier keer per jaar
bleef verschijnen, maar ook dat het genoeg te bieden had. Wij mogen hem
dankbaar zijn dat hij deze zowel tijdrovende als inhoudelijk pittige taak heeft
willen vervullen.
In het KDOV-blad zijn nieuwe rubrieken toegevoegd, zoals een
liedbespreking (verzorgd door Bert Stolwijk), een rubriek historie (van de
hand van Jos Pijpers) en een liturgische agenda. We kunnen nog meer
rubrieken verwachten, dus het blad is en blijft lezenswaardig.
De meeste e-mailadressen van KDOV-leden staan inmiddels in onze
administratie en het bestuur heeft een aanvang gemaakt met het versturen
van korte nieuwsbrieven om de leden tussentijds te informeren en de
communicatie met leden te intensiveren.
Ben Hillen blijft verantwoordelijk voor het up-to-date houden van onze
website, zodat deze niet alleen een goed visitekaartje voor de KDOV is,
maar ook de nodige informatie biedt en blijft bieden.
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Zoals altijd betreft dit kerkmuzikaal nieuws, agenda, informatie over
belangrijke KDOV-zaken, kerkelijke documenten over Liturgie en
Kerkmuziek, orgelbouwnieuws, relevante weblinks en vragen met
antwoorden over de rechtspositie van kerkmusici. Voor de leden is er ook
een intern gedeelte dat via een gebruikersnaam en wachtwoord kan
worden bezocht.
Er waren in het afgelopen jaar diverse memorabele gebeurtenissen te
melden rond onze leden.
Jubilea werden gevierd: Marc Schaap vierde zijn 25-jarig jubileum als
dirigent van het kathedrale koor te Rotterdam. Hij ontving bij deze
gelegenheid de eremedaille in zilver van de Nederlandse SintGregoriusvereniging.
Herman Rupert vierde zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus (organist en
dirigent) in Delden, samen met een aantal koorleden van de H. Blasiuskerk.
Jim Berben was 40 jaar dirigent van de Sint Jan-cantorij in de basiliek te
Laren. Hem werd de gouden onderscheiding van de Sint- Gregoriusvereniging toegekend.
Loek van Nes was als dirigent en organist 45 jaar verbonden aan de
Catharijne Cantorij in Zorgcentrum Sint Catharina te Bergen op Zoom.
Kees Bornewasser werd wegens zijn zeer langdurige inzet op het terrein
van de (kerk)muziek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Jan Postma vierde dat hij 50 jaar organist en dirigent van het dameskoor
was in de Sint-Jozefkerk te Noordwijkerhout.
Petra Veenswijk was 25 jaar organiste van de Maria van Jesse-kerk te
Delft.
Ad Hoogeboom ontving de Ridderorde van Sint Silvester.
De volgende leden zijn ons dit jaar ontvallen:
Toos Huijsman, Richard Jason, Willy Hageman.
Laten we hen door middel van een minuut stilte herdenken.
De KDOV gaat onversaagd voorwaarts, ook al is het tij voor de kerkmuziek
in vele opzichten ongunstig. Het belang van goede kerkmuziek, uitgevoerd
door vakbekwame musici, blijft echter groot genoeg om de krachten te
willen bundelen. Samen kunnen we meer bereiken dan ieder afzonderlijk.
Vandaar dat het ledenaantal van de vereniging dringend behoefte heeft aan
groei. Laten we ons daar de komende tijd vooral voor inzetten.
Utrecht, op de feestdag van de H. Bruno, 6 oktober 2012
Gemma Coebergh
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Liedbespreking
Jeroen Pijpers

2
3
De schaduw van uw troon omsloot
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
uw heiligen weleer,
hebt door uw woord bereid,
bij U beveiligd is ons lot
altijd dezelfde, die Gij waart,
en zeker ons verweer.
de God der eeuwigheid!
4
5
En duizend jaar gaan als de dag
De tijd draagt alle mensen voort
van gist’ren voor U heen,
op zijn gestage stroom;
een schaduw, een gedachte vaag,
ze zijn als gras, door zon verdord,
een nachtwaak, die verdween.
vervluchtigd als een droom.
6
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Suggestie voor Oudjaar: Gezang 397 uit het Liedboek voor de Kerken
O God, die droeg ons voorgeslacht.
De tekst (O God, our help in ages past) is een vrije vertaling van psalm 90
en geeft weer dat God de machtige in de hemel en op aarde is, die zijn volk
wil hoeden in verleden (nog vóór de schepping), in heden en in toekomst.
Het bekende citaat uit de tweede brief van Petrus 3:8 ‘Voor de Heer is één
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dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag' komt in couplet 4 voor,
wat Gods veelomvattendheid en ontzaggelijkheid weergeeft.
In couplet 6 wordt alle tegenspoed met het Kruis van Christus vergeleken.
Dat wij mensen op onze beurt ook een ‘kruis’ dragen door het leven. In de
middeleeuwen zag men de nacht en de duisternis als het kwaad. Men zong
daarom avondliederen over duisternis en donker en smeekte om nieuw
ochtendgloren. Dit vloeide voort uit de gedachte dat God in de hemel zat en
men de aarde (die toen nog ‘plat’ was) als een soort vogelkooi zag die met
een touwtje 's morgens het doek weer van de aarde haalde….
Waarom maakte men eind 17e eeuw een bewerking op een psalmtekst? In
die tijd zong men de psalmen in de Anglicaanse kerk in metrum. Tekstueel
leverde het in het Engels problemen op om de psalmteksten in rijm en
metriek te plaatsen en had men moeite met de literaire onvolkomenheden.
Watts gaf als literator een nieuwe Evangelische visie op de psalmen.
Isaac Watts studeerde Hebreeuws, Frans en Latijn, daaruit kunnen we
concluderen dat hij in staat was zelfstandig de bijbel te vertalen en dus
exegeet was. Hij schreef ‘The Psalm of David Imitated in the Language of
the New Testament, and apply’d to the Christian state and worship’. In deze
bundel stonden psalmen die Watts bewerkt had tot poëzie die het Oude en
Nieuwe Testament met elkaar verbond. Sommige gemeenten hadden
namelijk moeite om de originele psalmen aan de kant te schuiven. Watts
bleef daarom zo dicht mogelijk bij de grondtekst, maar bewerkte de
psalmteksten in het licht van het Nieuwe Testament. Zijn doel was tevens
om ook de minder aangelegde gelovige te bereiken. Hierdoor stuitte zijn
poëzie weer op problemen met de kerkelijke overheid, die bezwaar maakte
tegen het profane karakter ervan. In Nederland drong deze psalmbewerking
ook door in de Protestantse kerk; het lied verscheen hier rond het jaar 1933
in de liedbundels.
De melodie is vermoedelijk van William Croft en verscheen in 1708. Ze
heeft een naam: St. Anne. Het was gebruikelijk in Engeland om melodieën
van een naam te voorzien. Engelse melodieën typeren zich door de
toegankelijkheid en zijn daarom makkelijk en snel mee te zingen. Deze
melodie begint en eindigt elke regel met een halve noot met daartussen
uitsluitend kwartnoten. Voor de uitvoering met een koor is het bij deze
melodie aan te bevelen om de sopranen een discant te laten zingen of deze
wellicht door een trompet of fluit te laten spelen.
Voor de liefhebbers: Argo bracht in 1986 een cd uit ‘Holy, holy, holy’,
Anglicaanse hymns, gezongen door het Choir of King’s College uit
Cambridge.
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Op bedevaart naar…..
Santiago de Compostella
Walther Halters
Zingend naar Jacobus!
Het is ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw! Voor het eerst hoor
ik de naam: Santiago de Compostella.
Spreek haar eens langzaam uit: S a n t i a g o d e C o m p o s t e l l a….
een naam die klinkt als een klok, zo
vol melodie, zo vol uitnodiging om
er meer van te willen weten. De
nieuwsgierigheid is gewekt! Ik
ontdek
dat
Santiago
de
Compostella in Spanje ligt, dat er in
de loop der eeuwen – sinds 900 –
miljoenen pelgrims naar toe gegaan
zijn, omdat daar – zo dicht bij het
graf van Jacobus de Meerdere –
Gods hand de aarde raakt! Het
verlangen om te gaan is geboren.
Van die oneindige stroom pelgrims wil ik er één zijn! Het verlangen groeit,
het plan rijpt; vijfentwintig jaar later zet ik de eerste stap! Drie maanden ben
ik onderweg en ontmoet ik in het voorbijgaan prachtige mensen. Ik loop
over van verhalen, te veel om in woorden te vangen, veel te veel in ieder
geval voor een artikel van duizend woorden. Laat ik het maar bij muziek
houden. Dat past wel in dit verband.
1 april 2000 – Dum Pater Familias
Ik vertrek vanuit de Sint-Paulusabdij in Oosterhout. Een ontroerende
bijeenkomst in de intieme kapel van de abdij met familie en vrienden. Pater
Nico Wesselingh geeft me de pelgrimzegen en zingt op het eind het aloude
pelgrimlied Dum Pater Familias. Het lied is opgetekend in de Codex
Calixtinus /Liber Jacobi (rond 1135). Uit het refrein blijkt hoe internationaal
de pelgrimstocht in die tijd al moet zijn geweest: Herru Sanctiagu, Got
Sanctiagu, E ultreia, E sus eia, Deus aja nos (Heer Jacobus, Goddelijke
Jacobus, en steeds verder, alsmaar verder, God help ons !) Trekkend door
de velden zingen groepen pelgrims dit lied op weg naar Jacobus.
En ik? Ik kom er aan! Op het plein voor de abdij zeg ik ieder die me
dierbaar is goededag, een kleine aarzeling, de poort door en dan op
weg…..
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De eerste stap die je zet, wordt de stap die je achterlaat. Nooit meer
opnieuw, nooit meer dezelfde. De weg die je gaat ligt voor je, stap na stap,
eindeloos door. God weet waarheen, de mensen voorbij.
7 april 2000 – Credo III
Zeven dagen ben ik onderweg en heel intens ervaar ik dat een stap verder
van huis tegelijkertijd een stap dichterbij Jacobus is, maar thuis loslaten is
een heel ander verhaal. Tussen Havré-en-Villers en Saint Ghislain (in de
buurt van Mons, België) komt de bevrijding, schiet de brok uit mijn keel en
zing ik zo hard ik maar kan Credo III, zo dat lucht op! ’t Is lente! Traag
trekken de boeren met hun tractoren het patroon van hun sporen over de
glooiende velden. Het koolzaad bloeit en de haan kraait victorie. Kip, ik heb
je! Onmiskenbaar, ’t is lente!

Dum Pater Familias, uit
Codex Calixtinus
18 april 2000 – Wir setzen
uns mit Tränen nieder
Het is een uur of drie in de
middag. In een bushokje in
Etampes eet ik een appel.
(Je moet tenslotte goed voor
jezelf zorgen, heeft mijn
lieve vrouw me op het hart
gedrukt!) Er nadert een
Peugeot 5, de dame achter
het stuur mindert vaart, kijkt
naar mij, rijdt langzaam
door, stopt, zet de auto in
zijn achteruit en rijdt me - nu
achteruit rijdend - opnieuw
voorbij. Weer stopt ze en
komt nog een keer, almaar
kijkend, steeds langzamer voorbij gereden. Dan parkeert ze de auto, stapt
uit en komt naar me toegelopen. “Daar ga je, pelgrim”, denk ik nog. Als ze
voor me staat zegt ze: ”Het is de eerste keer van mijn leven dat ik een
echte pelgrim zie..” We stellen ons aan elkaar voor. Ze heet Claire en
vraagt of ik voor die avond al onderdak heb.
“Wees welkom, pelgrim!” Haar man Denis, die in Parijs op een bank werkt,
zal het beslist goedvinden. Na de maaltijd bekent Claire dat ze met haar
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man niet over religie kan praten, het interesseert hem niet. Zelf zoekt ze
intens naar oplossingen voor het goed bewaard geheim: waar kom ik in
godsnaam vandaan, wat doe ik hier en waar ben ik in hemelsnaam op weg
naar toe….. Nog even en het mysterie van Pasen wordt weer gevierd.
We luisteren naar gedeelten uit de Matthäuspassion van J.S. Bach. Het
slotkoor zingen we samen met volle overtuiging mee! Ontroerend en mit
Tränen!
2 mei 2000 – In manus tuas, Domine!
Onderweg: moeder aarde is warm en lief. Zacht glooiend zoals een moeder
is. Maar ook hard en kil. Een zwarte streep zonder eind. Een macadammadam.
Een kikker drijft in een plas langs de weg, de mond wijd open. Van groen
verworden tot somber zwart. De prins op het witte paard heeft hem nooit
gekust. Alles was verpletterend in zijn leven. Alleen de liefde niet.
Doodgeknuffeld door het harde rubber van een Michelin X, juist toen hij de
sprong wou wagen. Een betere band kun je niet hebben in dit leven. Zijn er
ook damestasjes van kikkerleer?
Die avond logeer ik in de benedictijnenabdij van Ligugé (vlakbij Poitiers,
Frankrijk). Allerhartelijkst en gastvrij ontvangen. Na de completen noteer ik
in mijn dagboek:
“Gregoriaans, volmaakt gezang
van binnenuit
gedragen door de ziel.
Zing met je hart
de haren van je tanden
Zing hemelhoog
jezelf naar boven.
In manus tuas, Domine!”
1 juli 2000 – Himno al Apóstol Santiago
In de vroege morgen zie ik vanaf de Monte de Gozo (de Berg van de
Vreugde!) de kathedraal van Santiago de Compostella liggen. Gaandeweg
is de overtuiging gegroeid dat het om de weg gaat en niet om het doel! Wat
zal ik ze missen: de mensen die me ontvangen hebben - ik heb ze gekend,
even maar, en ben weer verder gegaan -, de pelgrims onderweg, die
dierbare vrienden zijn geworden. Wat zal ik het allemaal missen; de
verzonken dorpen, de Riogga en de prachtige kathedralen. Tussen vreugde
en heimwee, tranen van geluk! De kathedraal zit barstens vol als om half
twaalf de pelgrimsmis begint. Vol vertwijfeling; hoe moet dat nu morgen?
Onder het Alziend Oog zwaait op het einde van de dienst de botafumeiro
(het reusachtige wierookvat) tot aan de nok van de zijbeuken, alsof het bij
elke beweging zeggen wil: pelgrim ben je, pelgrim voor eeuwig. Een zuster
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zingt met kristallen stem de Himno al Apóstol Santiago: ¡Gloria a Santiago,
patron insigne! Gratos, tus hijos, hoy te bendicen. Theatraal ondersteund
door
een
krachtige
orgelpartij! De Spanjaarden
weten wat emotie is!
En je gaat voorbij, de
mensen, dorp na dorp. De
poorten door, de smalle
straten langs. Je gaat
voorbij, de donkere nacht
met vallende sterren, de
rijzende zon van de nieuwe
dag.
Eindeloos
door,
eeuwenlang, poort na poort
de camino af, want Jacobus
wacht. Je gaat voorbij, door
die ene poort, na zeventig
jaar – soms meer, soms
minder – maar je gaat er
door, die ene poort voorbij!
Pórtico
de
la
Gloria.
Goddank!
Welgekomen
kind, welkom in het volle
licht, eindelijk thuis: de
mensen voorbij!
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Historie

Uit: de Katholieke Illustratie / Kerstboek 1931
(geselecteerd door Jos Pijpers)
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Nieuwe Liedboek
Promoteams straks op pad met Liedboek
Lodewijk Born
Speciale informatieteams worden volgend jaar ingezet om kerken zo snel
mogelijk te laten overstappen op het nieuwe Liedboek. In mei 2013
verschijnt de opvolger van het Liedboek voor de kerken waaruit
protestanten al bijna veertig jaar zingen.
De BV Liedboek, een consortium van de uitgeverijen Boekencentrum,
Jongbloed en Kok, hoopt dat plaatselijke kerken ineens honderden
liedboeken aanschaffen. Van het rode Liedboek voor de kerken werden in
vier decennia liefst 2,5 miljoen exemplaren verkocht.
Directeur Nico de Waal van de BV Liedboek: “Je kunt het niet sturen, maar
we hopen dat kerken binnen afzienbare tijd de overstap maken naar het
nieuwe Liedboek.” Via infobijeenkomsten kan gericht informatie gegeven
worden over de mogelijkheden van de liedbundel, aldus De Waal. Het oude
Liedboek voor de kerken verdwijnt geenszins. “In sommige kerken begint
men er nu pas uit te zingen. En er zijn ook vele kerken waar alleen nog
maar psalmen worden gezongen.”
Het consortium van christelijke uitgevers meent dat de markt voor het
nieuwe Liedboek wezenlijk anders is dan in de jaren zeventig toen er nog
een “veel grotere kerkelijke betrokkenheid was’’ en het Liedboek voor de
kerken dus ook direct door veel kerkleden werd aangeschaft. “Je moet ook
naar het toekomstig gebruik kijken. Misschien wordt het wel gebruikelijk dat
in de kerk de liedboeken klaarliggen voor de kerkgangers. Je ziet nu ook al
dat steeds minder mensen zelf een Bijbel meenemen naar de kerk.”
iPad
Naast een papieren versie van het Liedboek - zingen en bidden in huis en
kerk komt er een toepassing voor de beamer, die in steeds meer kerken
gebruikt wordt. Verder houdt de Liedboek BV “alle opties open” voor
toepassingen in de toekomst, van apps tot toepassingen voor de iPad en
andere tablets die steeds populairder worden. “Eerst willen we echter deze
opdracht tot een goed einde brengen.’’
Het nieuwe Liedboek zal de eerstkomende twee jaar ook niet in een versie
met bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling in één band op de markt worden
gebracht, zo is al afgesproken tussen Uitgeverij Boekencentrum en
Jongbloed BV. De Heerenveense drukkerij is een van de kandidaten die in
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de race is om de nieuwe liedbundel te mogen drukken. Ook worden er
gesprekken gevoerd met ‘buitenlandse drukkers’. “Bij projecten van deze
omvang kijk je ook over de grens.’’
Wat er gaat verdwijnen met het nieuwe Liedboek zijn de aanduidingen
Psalm en Gezang. De liederen en liturgische teksten krijgen voortaan
alleen een nummer. “Psalm 1, wordt dus nummer 1.’’ Dat betekent dat op
de ouderwetse tekstborden en in liturgieën de aanduidingen ‘Ps’ en ‘Gez’
op den duur verleden tijd worden. De nummering kan oplopen richting de
1000.
Naast psalmen en gezangen bevat het nieuwe Liedboek een scala aan
nieuwe liederen, geput uit verschillende tradities, bundels en landen. Er
verschijnt een gemeentebundel, een begeleidingsbundel en een
koorbundel. Het selectieproces van liederen voor het nieuwe Liedboek is
inmiddels zover dat men is begonnen met het zetten van de teksten. Een
monsterklus die maanden vergt. Het gaat om 1100 zeteenheden (liederen
en liturgische teksten).
De redactie van het Liedboek zit in de afrondende fase met de
besluitvorming over wat er in de bundel komt. “Er kan nog wel eens een lied
afvallen of bijkomen, maar het leek ons verstandig om nu wel te beginnen
met het zetten”.
Minder coupletten
De bundel bevat sowieso alle 150 psalmen die nu ook in het rode Liedboek
staan. Daarnaast zullen van sommige psalmen nog ‘maximaal twee
varianten’ worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld een canticum in
eenvoudige abdijstijl. De ruimte die de gezangen innemen in het Liedboek
zal kleiner zijn dan nu het geval is, vertelt De Waal. Dat komt omdat van
bepaalde uitgekozen gezangen niet meer alle coupletten in de nieuwe
liedbundel komen, zo heeft de redactie bepaald.
Het Liedboek verschijnt in tweekleurendruk: een witte bladspiegel met een
blauwe steunkleur.
De Waal hoopt dat net als met de introductie van De Nieuwe Bijbelvertaling
in 2004 de liedbundel zal zorgen voor nationale aandacht in de
samenleving. “We hopen dat deze gebeurtenis voor een rimpeling zal
zorgen. De NCRV, IKON en EO hebben al interesse getoond om er iets
mee te doen.”
De presentatie van de NBV was destijds een tv-event. “Of dat met het
Liedboek gaat lukken, dat is afwachten.’’ De Bijbel spreekt meer mensen
aan, meent De Waal. “We weten niet in hoeverre dit nieuwe Liedboek leeft.”
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Het nieuwe Liedboek wordt gemaakt in opdracht van de Interkerkelijke
Stichting voor het Kerklied. Deelnemers aan het liedboekproject zijn de
Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlandse
Gereformeerde Kerken. Nieuw is dat ook Belgen meedoen. Het gaat om de
Verenigde Protestantse Kerk in België en de Evangelisch-Lutherse Kerk in
België.
Na de zomer worden de boekhandels benaderd met catalogussen om het
Liedboek in de markt te zetten. Er komt ook een speciale catalogus voor
kerken.
Duurzaam
Het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk, wordt zaterdag 25 mei
gepresenteerd in de Grote Kerk in Monnickendam. Dat moment is precies
veertig jaar nadat het huidige Liedboek voor de kerken in Nederland in
gebruik werd genomen. Volgens De Waal is gebleken dat het Liedboek uit
1973 ‘heel duurzaam’ is geweest en hij verwacht dat het ook nog wel jaren
gebruikt zal worden.
Met toestemming overgenomen uit het Friesch Dagblad/Het goede leven
9 juli 2012

Van de redactie:
Op de volgende link is al een kleine impressie zichtbaar van wat zoal in dat
nieuwe liedboek zal gaan verschijnen.
https://dl.dropbox.com/u/42800837/NLB-Liedbundeltje2012.pdf
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Recensies
Bach Complete Organ Works on modern organs.
Eric Koevoets, Marcussen-orgel in de Grote of Sint Laurenskerk te
Rotterdam.
Gemma Coebergh
Dit is het zesde deel van de cyclus Bach Complete Organ Works, waarmee
Eric Koevoets wil aantonen dat inhoud en kwaliteit van de composities van
Bach veel verder reiken dan alléén hun historische context. “De muziek van
Bach moet de dialoog met orgels van onze tijd en komende tijden aan
kunnen gaan”, aldus Koevoets, “want zij is eeuwig actueel”.
Vervolgens zegt hij: “Voor mij is het een innerlijke behoefte dat niet alleen
polyfonie, vorm, monumentaliteit, vitaliteit en hartstocht, maar ook poëzie
en lyriek tot hun recht komen. Muziek dient te ademen in de akoestiek.
Registerkeuze, frasering, articulatie en met name tempokeuze worden
hierdoor in hoge mate bepaald en geven aldus expressiviteit aan de
vermeende objectiviteit van de orgeltoon.”

Het uit 1973 stammende Marcussen-orgel in de Rotterdamse Laurenskerk
biedt een grote staalkaart aan registratiemogelijkheden. Met de klankkleur
van het instrument kun je alle kanten op, dus ook voor de muziek van Bach
is er keuze te over.
In de Dorische Toccata, zo genoemd vanwege de notatie van de toonsoort
d klein zonder voortekens, is meteen te horen dat een kloek plenum een
van de goede mogelijkheden van het Marcussen-orgel betreft. Koevoets zet
de toccata zeer vitaal en elastisch neer, de fuga ontvouwt zich in alle
monumentaliteit, de moeite waard om dit niet zo vaak gespeelde werk op
KDOV-blad Winter 2012/2013 | 18

CD te zetten! Dat Bach de compositie in 1732 in de Martinikerk te Kassel
heeft gespeeld, geeft aan dat hij het werk in ieder geval zelf naar waarde
wist te schatten.
Voor de eerste Triosonate weet Koevoets zinvolle registratiekeuzen te
maken. Hij pakt het eerste deel rustig en zangerig aan. Hij speelt soms
legato en soms een dicht portato, dus alles lyrisch getint, met een mooie
labiaalklank.
Het 2e deel, Adagio, klinkt heel bezonken en zelfs breed uitgemeten, terwijl
het Allegro meer orgelmatig geregistreerd en gespeeld wordt.
Preludium en fuga in g BWV 535: dit opmerkelijke werk - waarbij ik me altijd
heb afgevraagd of Bach hiermee een orgel in evenredig zwevende
stemming heeft willen demonstreren (gezien de twaalf maten durende gang
van chromatisch dalende verminderde septime-akkoorden), wordt door Eric
Koevoets met veel beeldend vermogen aangepakt. Het begin van het
preludium klinkt zowel bedachtzaam als fantasierijk. De al genoemde
passage met de verminderde septime-akkoorden wordt afwisselend (per
maat) op twee klavieren gespeeld.
De fuga klinkt markant en gedecideerd.
Het indrukwekkende drieluik uit de Achtzehn Leipziger Choräle over het
adventskoraal Nun komm, der Heiden Heiland wordt fraai geregistreerd en
gespeeld.
Tenslotte klinkt de door Bach gemaakte bewerking van het Concerto in d
van Antonio Vivaldi. Hiermee heeft Bach zich verdiept in het genre van het
Italiaanse concert, dat bijvoorbeeld ook, zij het in grotere dimensies, in de
Dorische Toccata wordt weerspiegeld. Daarmee is de kring gesloten, en
wel op een overtuigende en meeslepende manier.
De kwaliteit van het spel van Eric Koevoets is uitstekend en de opname van
het orgel eveneens. Er zijn dus genoeg goede redenen om deze CD te
beluisteren.
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Nieuwe cd ‘Pièces en différents styles’ door Susanna Veerman
René Verwer
In 1979 werd het Cavaillé-Coll-orgel van de St.-Augustinusparochie aan de
Amsterdamse
Postjesweg overgebracht naar een nieuwe, voor het
instrument eigenlijk te kleine kerkruimte. Voordien hadden o.a. Albert de
Klerk, Henk Klop en Piet van der Steen opnames gemaakt in de
voormalige, grote parochiekerk, waar het orgel (16 stemmen en vier
pedaaltransmissies) zijn niet geringe monumentaliteit schitterend kon
ontplooien. Tot het uitkomen van deze cd durfde blijkbaar niemand het aan
om hier nog orgelopnames te maken. Hulde daarom voor het initiatief van
Susanna Veerman, sinds 1999 als kerkmusicus aan deze parochie
verbonden, waarvan de laatste drie jaar als titularis van het instrument.
Oorspronkelijk werd het Cavaillé-Coll-orgel (1881) gemaakt voor de St.Augustinuskerk aan het Rusland in de binnenstad. Ofschoon de dispositie
een serieorgel doet vermoeden, zijn de afmetingen en klank speciaal voor
deze kerk ontworpen. Na het Paleis voor Volksvlijt en het Gesticht van
Liefde ‘Sint Bernardus’ was dit het derde orgel van de Franse maker in de
hoofdstad. In 1929 verhuisde de parochie naar de Postjesweg, waar
menigeen zich het instrument kan herinneren toen het vanaf 1969 op de
plaats stond van het vroegere hoogaltaar.
Veerman
stelde
een
weloverwogen programma
samen waarbij eerder voor
klankrijke
miniaturen
is
gekozen
dan
voor
monumentale orgelwerken.
Mede daardoor zijn zelden
gehoorde composities in
aanmerking
gekomen,
waaronder enkele delen uit
Douze Pièces van Samuel
Rousseau,
leerling
van
Franck
en
jarenlang
koordirigent in de Ste.Clotilde, en het Intermezzo
van Joseph Bonnet. Wie
kent verder een Toccata van
Louis Viernes jongere broer
René en enkele Improvisations (1917) van de inmiddels 82-jarige SaintSaëns? Fijnzinnig is Cantabile van Franck geregistreerd, niet met de
voorgeschreven Trompette (dat zou in de oude kerk optimaal hebben
geklonken), maar met de ingetogen Hautbois. Ook het Andante Cantabile
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uit de Vierde Symfonie van Widor klinkt in de eerste variatie met Voix
céleste en een verstilde Bourdon 8’ heel bijzonder. Juist de omgang met
het fraaie orgel in deze misschien ongemakkelijke ruimte heeft mij
getroffen, al excuseert Veerman zich in het voorwoord voor het ontbreken
van enige nagalm. Onnodig, want als je zo met een orgel omgaat, geef je
blijk van ontzag voor de mooie detailklanken. En die zijn er in grote getale!
Ook de Marche épiscopale, door Vierne in de Parijse Notre-Dame
geïmproviseerd, en het bekende Te Deum van Langlais, zijn op de ruimte
geregistreerd en voegen zich perfect in het programma.
Te bestellen via sveerman@planet.nl of destar@heiligedrieeenheid.nl , eventueel af
te halen bij de pastorie, dhr. of mw. Simis, Postjesweg 123, 1057 DZ Amsterdam
(tel. 020-6183709). De kosten zijn € 12,50 (evt. + verzendkosten € 2,50).

Dialoog (ter ere van ’s Heeren Hemelvaart)
Voor 3- of 4-stemmig gemengd koor en orgel door Ton Klos
Frits Haaze
Van uitgeverij Moebiprint te Heerhugowaard ontving ik bovengenoemd werk
ter bespreking. Ton Klos noemt het werk zelf een kleine cantate waarbij een
samenspraak plaats vindt tussen koor en orgel, vandaar de titel Dialoog.
Er is niet een enorme keus van muziek speciaal geschreven voor
Hemelvaart en dan ook nog uitvoerbaar door een gemiddeld parochiekoor;
dit werk is in dat opzicht een aanwinst. De cantate begint met een korte
orgelinleiding, waarna het koor inzet met de tekst “Mannen van Galilea, wat
kijkt ge omhoog”…Dat laatste gebeurt muzikaal stevig uitgebeeld, de
sopranen moeten van fis1 in een
klap de sprong nemen naar g2,
een lekker binnenkomertje, maar
je bent als zanger wel gelijk
wakker. Dit soort grilligheid
vinden we door het hele stuk heen, daardoor is er veel harmonische
verrassing en wordt het stuk nooit saai. Ton Klos maakt (voor zover ik het
heb kunnen vinden) gebruik van slechts twee fragmenten uit de introitus Viri
Galilaei van Hemelvaart, te weten de aanhef van deze introitus en de
themakop van het Alleluia aan het eind hiervan. Verder is het een vrije
compositie, het gregoriaans komt slechts sporadisch om de hoek kijken.
Een paar saillante fragmenten.
Naast de genoemde hoge sprong aan het begin treffen we onder andere
een gescandeerd alleluia in zestiende noten aan dat in akkoorden wordt
opgebouwd waarbij het orgel met lange noten de zang ondersteunt. Voorts
treffen we na een orgeltussenspel even een kort spreekkoor aan, ook op de
alleluiatekst. Na een lang homofoon gezongen gedeelte waarin veel
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verrassende akkoordwisselingen zitten, zetten de mannen het Viri Galilaeithema in, waar verder niet meer op doorgeborduurd wordt, het is even een
rustpunt in deze kleurrijke compositie. Het orgel begeleidt dit thema met
parallelle kwarten in de rechterhand, de linkerhand verdubbelt hierbij de
bovenstem een octaaf lager.
Het laatste gedeelte kabbelt weer voort in pure homofonie, voor zowel koor
als luisteraar verloopt het stuk van daar tot het einde zonder al te veel
verrassingen. Het lijkt een soort geruststelling dat de Heer toch zal
wederkeren en de mensen dus rustig kunnen overgaan tot de orde van de
dag.
Het stuk vraagt een goed getraind koor en een redelijk vaardige organist.
Dat het werk zowel in SATB- als in SAB-bezetting te krijgen is, vind ik een
sympathieke geste. Er komen steeds meer koren die mannen te kort
hebben. Gelukkig verschijnen er bij onze uitgevers steeds meer werken
voor een SAB-bezetting. Wat dat aangaat begint de uitgeverswereld wat
meer bij de tijd te raken. Dit werk van Ton Klos zal best wat moeite kosten
om in te studeren en mooi uit te voeren, maar als je besluit het te gaan
doen, heb je wel een werk met een heel eigen karakter en daar is niets mis
mee, het is het werk waard!
Dialoog ter ere van ’s Heeren Hemelvaart, voor SATB- of SAB-koor en orgel. Tekst
en muziek Ton Klos. Te bestellen bij:
Moebiprint, H. Segherslaan 28, 1701 XB Heerhugowaard
072-5715172, fax 084-7294800 moebi@multiweb.nl
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Berichten

Nieuwe ICLZ-gids voor kerkmuziek
‘U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG’ - Nieuwe ICLZ-gids voor
kerkmuziek
BRUSSEL (KerkNet) - Hoe krijgen we een
kerkgemeenschap aan het zingen? Waarop richt
ik me als cantor bij de voorbede? Zing ik als
zangleider wel of niet mee met de
gemeenschap? Wat moet ik als koorleider weten
vooraleer ik muziek voor een viering kan kiezen?
Hoe
wordt
de
kooropstelling
bepaald?
Ondersteun ik als voorganger de samenzang
door in de micro mee te zingen? Ik ben organist
en wil improvisaties van het laatste moment
vermijden: waaraan moet ik allemaal denken?
Naar het voorbeeld van de eerder uitgegeven
‘Gids voor lectoren’ (Heer, open mijn lippen,
Licap, 2009) biedt de Interdiocesane Commissie
voor Liturgische Zielzorg (I.C.L.Z.) opnieuw een toegankelijke en
gebruiksvriendelijke gids aan voor iedereen die de liturgische vieringen
door zang en muziek versterken. Van de organist tot de kinderstem, van de
doordeweekse kerkganger tot de cantor, van de voorganger tot het
meerstemmig zingende koor: iedereen die een muzikale diensttaak op zich
neemt, vindt in deze publicatie achtergrond en informatie, concrete
werktips, ideeën en handige hulpmiddelen om bij te dragen tot een
geslaagde uitvoering van zang en muziek in de liturgie. Daarnaast biedt
deze gids voor kerkmuziek ook gedetailleerde vragenlijstjes om de eigen
muzikale praktijk te evalueren.
‘U komt de lof toe, U het gezang - Gids voor kerkmuziek’ is het ideale
geschenk om alle medewerkers die zich inspannen voor zang en muziek in
de liturgie te bedanken voor hun inzet, en hen te motiveren in hun
engagement. De gids telt 40 pagina’s en kost 7,5 euro. Hij is verkrijgbaar in
de liturgische boekhandel of online via de website www.licap.be.
Bron: Kerknet; 28 augustus 2012
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Kooratelier Collectio Cathedralis
LEUVEN - Kooratelier Collectio Cathedralis op zaterdag 26 januari 2013 te
Keizersberg, Leuven.
Sedert haar oprichting heeft de Capella Sanctorum Michaelis et Gudulae,
het Kathedraalkoor van Brussel, veel oude muziek van onder het stof
gehaald en uitgevoerd. De laatste jaren werd jonge componisten
opgedragen werken te schrijven voor de eredienst in de Kathedraal;
bovendien hebben reeds gerenommeerde componisten een belangrijke
bijdrage geleverd tot wat intussen
een indrukwekkende bibliotheek
wordt.
Sinds 2002 stelt de Capella deze
muziek beschikbaar voor alle
geïnteresseerde
koren,
en
publiceert, in samenwerking met de
uitgeverij EUPRINT Editions, de
interessantste werken uit haar
verzameling in de reeks Collectio
Cathedralis. De Capella hoopt hiermee te helpen voldoen aan de behoefte
van belangstellende (kerk-)koren om nieuwe hoogstaande partituren ten
gehore te brengen. Om beter, zingend, kennis te maken met de schat
muziek die de Collectio reeds voorstelt, organiseert de Capella Ss
Michaelis et Gudulae reeds voor de derde maal, i.s.m. uitgeverij Euprint en
Abdij Keizersberg, een kooratelier waarvoor een ieder, maar vooral
dirigenten en zangers, uitgenodigd wordt.
Bent u geïnteresseerd in klassieke, romantische en hedendaagse
kathedraalmuziek? Of bent u nieuwsgierig naar wat de Collectio Cathedralis
te bieden heeft? Of wilt u gewoon eens lekker zingen, ondersteund door de
leden van het Brusselse kathedraalkoor? Dan is dit misschien datgene
waar u al zo lang naar uitkijkt.
De Capella SS Michaelis et Gudulae, Koor&Stem, abdij Keizersberg en
uitgeverij Euprint nodigen u van harte uit om op 26 januari 2013, van 14 tot
15u30, in abdij Keizersberg te komen meezingen aan een selectie uit de
Collectio Cathedralis. Composities voor gemengd koor, gelijke stemmen en
SABar van o.a. August De Boeck, Charles-Joseph Van Helmont, Jules
Vyverman, Gaston Feremans, Kimber Bex, Jef Tinel, Kurt Bikkembergs en
Martin Slootmaekers. Het geheel zal verlopen onder leiding van
kapelmeester Kurt Bikkembergs en Koen Vits (o.a. dirigent Hadricantuskoor
Wijgmaal). Na het zingen verwent gastheer abt Kris Op de Beeck o.s.b. ons
allen op een “Keizersbergse” receptie, alwaar u gerust kunt bladeren in alle
partituren die de Collectio te bieden heeft en een keuze kunt maken tussen
de eerste CD’s die de Capella opgenomen heeft met composities uit de
Collectio Cathedralis.
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Hymnologie deel 7
In december is uit de handen van Arie Eikelboom het zevende deel van de
serie over Hymnologie verschenen. Dit deel gaat over de drie grote
dichters van de zeventiende eeuw in Duitsland, Johann Franck, Paul
Gerhardt en Johann Rist. Er wordt in het boek ook ruim aandacht besteed
aan de grote componist van melodieën van de liederen van deze dichters,
Johann Crüger. Van Paul Gerhardt, die als de belangrijkste dichter van
kerkliederen na Luther wordt beschouwd, komen ruim twintig liederen,
waaronder alle liederen die in het Liedboek voor de Kerken zijn
opgenomen, aan de orde. Omdat de liederen van deze dichters langer zijn
dan in de voorgaande periode, is het boek aanmerkelijk dikker geworden
dan de vorige delen. Het boek telt 659 pagina’s, waarvan twintig in kleur.
De grote omvang heeft tot gevolg dat de prijs hoger is dan die van de
vorige delen. Het boek kost excl. verzendkosten €39,95. De verzendkosten
bedragen € 7,Als u geïnteresseerd bent, kunt u het boek bestellen bij
arie.eikelboom@wxs.nl of bij orders@pumbo.nl.
Zie ook www.arieeikelboom.nl
Verschenen: CD Bron van leven van Dirk Zwart
Deze nieuwe cd telt 24 nieuwe composities op teksten van Martin de Geus,
een soortgelijke cd als U bent het licht waarin ik leef (2008). Ook Bron van
leven bevat weer composities voor koor en/of gemeente. Dit keer is het
instrumentarium uitgebreider: naast koor, orgel en piano zijn fluit, trompet
en een strijkkwartet te horen. Naast nieuwe liederen voor de gemeente en
composities voor koor bevat de cd een compleet nieuw Nederlandstalig
ordinarium voor gemeente, koor, orgel en piano, getiteld 'Bron van leven',
bestaande uit Kyrie, Gloria, Sanctus/Benedictus, Agnus dei, adoratio,
dismissio, acclamaties en gebeden.
Prijs: € 15,- (+ € 2,- verzendkosten)
Er staan luisterfragmenten op www.dirkzwart.com.
U kunt de cd bestellen door een e-mailtje te sturen aan dirkzwart@jak.nl

Liedbundel Gij die ons zingen doet
De bundel bevat 84 melodieën die ik in de afgelopen dertig jaar schreef bij
teksten van Ria Borkent, Martin de Geus, Andries Govaart, René van
Loenen, Hans Mudde, Huub Oosterhuis, André F. Troost, Jan Visser, Sytze
de Vries en Jaap Zijlstra.
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Een aantal van deze liederen verscheen in uiteenlopende bundels, zoals
het Gereformeerd Kerkboek, Zingend Geloven, Zing met de hemelboden,
Op de wijze van het lied en Jij mijn adem.
In Gij die ons zingen doet zijn (de meeste van) deze reeds gepubliceerde
liederen bijeengebracht, samen met een groot aantal nog niet eerder
gebundelde en soms zeer recente liederen.
De liederen, waaronder ook een aantal kinderliederen, zijn bedoeld voor
gemeentezang. Meestal zijn ze gecomponeerd met orgelbegeleiding in
gedachten, een enkele keer met pianobegeleiding. Naast een groot aantal
strofische liederen en enkele refreinliederen is een aantal ‘liturgische
gezangen’ opgenomen (acclamaties, Onze Vader, geloofsbelijdenis). De
liederen zijn gerubriceerd op het kerkelijk jaar en op de orde van dienst.
198 blz., inclusief begeleidingen, prijs € 45,- (+ 3,50 verzendkosten).
U kunt deze bundel bestellen door een e-mailtje te sturen aan
dirkzwart@jak.nl
www.dirkzwart.com

Prijs voor Huub Oosterhuis
Op initiatief van de Vereniging der Uitgevers van
de Katholieke Periodieke Pers, VUKPP, werden
woensdagavond 17 oktober in Gent de prijzen
uitgereikt voor respectievelijk het religieuze en het
spirituele boek. Huub Oosterhuis won de Prijs
Religieuze Boek 2012 met 150 psalmen vrij (Ten
Have), een poëtische, eigentijdse vertaling van
eeuwenoude psalmen, en voor zijn hele oeuvre.
De Prijs van het Religieuze Boek bekroont een
boek waarin de evangelische boodschap centraal
staat vanuit een christelijk perspectief. Boeken
uitgegeven door uitgevers in de Nederlandse taal,
inclusief vertalingen, komen in aanmerking. Er
werden door elf Vlaamse uitgeverijen 49 boeken
ingestuurd.
De jury, voorgezeten door Rik Torfs en vicevoorzitter Mieke Van Hecke,
nomineerde drie boeken. Via internet kon het lezerspubliek mee stemmen.
Hun stem was goed voor 30% van de punten bij de door de jury genomen
eindbeslissing.
Huub Oosterhuis deelt de prijs met Mark Rotsaert, die won met zijn boek
Geestelijke onderscheiding van Ignatius van Loyola (Averbode).
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Psalmen uit de Gezangen voor Liturgie
Ruim een jaar heeft Sonja Roskamp besteed om alle psalmen die in de
GvL staan op te nemen.
U kunt ze vinden op haar website www.sonjaroskamp.nl
Zij vindt het belangrijk dat de antwoordpsalm wordt gezongen en omdat het
voor diverse cantores en voorgangers soms lastig is om hem in te studeren,
hoopt ze van harte dat door deze psalmpagina de drempel is verlaagd om
tot het zingen van nieuwe psalmen over te gaan.
Zo is zij ook nog bezig om zegenvormen, inzetten en prefaties op te nemen
voor de voorgangers, zodat ook zij worden uitgenodigd om meer te gaan
zingen in de liturgie.
Sonja Roskamp biedt de webpagina aan voor eigen gebruik en studie.
Het aanmeldingsformulier is ten dienste van haar nieuwsgierigheid.
Bron: Sonja Roskamp; oktober 2012

Korenfestival *Laat je stem horen 2013*
Op zondagmiddag 17 februari
2013 organiseert de NSGV Utrecht
het korenfestival *Laat je stem
horen 2013* voor volwassen
parochiekoren. We nodigen alle
koren uit een aantal favoriete
werken uit eigen koorrepertoire te
laten horen en een optreden te
verzorgen van maximaal 15
minuten. Anders dan de vorige
keer is er ditmaal geen competitieelement. Wel zal de NSGV per
koor wat praktische tips aanreiken.
Het festival begint om 13.00 uur met ontvangst, koffie en thee en zal om
17.30 uur worden afgesloten met een gezamenlijk gezongen koorwerk.
(Voor diegenen die graag aan een festival willen meedoen waarin wél een
competitie-element zit, wordt er in het voorjaar een 2e festival
georganiseerd. Hierover later meer).
Waar: Gedachteniskerk, Herenstraat 82, Rhenen
Wanneer: zondag 17 februari 2013
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Hoe laat: van 13.00-17.30 uur
Kosten: €125,- per koor
Opgave: tel. 030 698 25 79 (06 499 573 18)
of e-mail nsgvutrecht@gmail.com

Dirigenten- en organistendag in Roosendaal: Koren geconfronteerd
met vergrijzing
Zo’n 20 organisten en dirigenten kwamen afgelopen zaterdag bijeen voor
de jaarlijkse dirigenten- en organistendag die door de afdeling kerkmuziek
en liturgie van het bisdom van Breda in samenwerking met de diocesane
afdeling van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging georganiseerd
wordt. De dag vond plaats in de Moeder Godskerk te Roosendaal. Evert
Wagter, de voorzitter van de diocesane afdeling, memoreerde in zijn
welkomstwoord de uitdagingen waar veel koren voor staan. Hij noemde met
name de vergrijzing van de koren en het gegeven dat het in veel parochies
en parochiekernen niet eenvoudig is kinderkoren op te richten en in stand
te houden.
De diocesane medewerker voor kerkmuziek, Jan Schuurmans, ging in op
de betekenis van de antwoordpsalm. Deze is, in de eucharistieviering, een
integraal onderdeel van de dienst van het Woord. Hij staat dan ook in het
lectionarium (het lezingenboek). De antwoordpsalm vormt het biddend
antwoord op Gods Woord dat in de eerste lezing geklonken heeft. Elke
zondag kent zijn eigen antwoordpsalm, die zo nauw mogelijk aansluit bij de
lezingen.
Schuurmans wees op de mogelijkheid om gedurende de liturgisch sterke
tijden (Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd en de Paastijd) gedurende een
aantal weken dezelfde psalm te gebruiken, vooral vanwege het praktisch
nut. In de liturgie gebruikt de Kerk in Nederland en Vlaanderen de
psalmvertaling van de dominicaan Bronkhorst.
In werkwinkels oefenden de deelnemers zich in het dirigeren en
orgelspelen. Evert Wagter, die ook dirigent is van het parochiekoor in de H.
Maria Magdalenaparochie in Goes, en Lambert van Eekelen, kerkmusicus
in de Immanuelparochie in Zevenbergen, verzorgden deze onderdelen. Op
het eind van de middag voerden de deelnemers het geleerde uit.
Bron: RKnieuws.net; Bisdom Breda; 11 oktober 2012
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Herdenkingsjaar 2017
In 2017 zal het 100 jaar geleden zijn dat Albert de
Klerk is geboren, terwijl in datzelfde jaar herdacht
kan worden dat Hendrik Andriessen 125 jaar
geleden het levenslicht zag.
U begrijpt dat de Andriessen/De Klerk Stichting
dit bijzondere feit niet ongemerkt voorbij wil laten
gaan.
Eerste gesprekken over de invulling van speciale
evenementen
en
concerten
hebben
al
plaatsgevonden. Uiteraard is nog niets zo
concreet dat we dat in deze Nieuwsbrief al
zouden kunnen vermelden, maar we streven naar
een grootser programma dan gebruikelijk.
Niet alleen willen we in 2017 meer activiteiten
organiseren; ook willen we proberen ons terrein uit te breiden naar meer
plaatsen in het land. Exposities en actieve bijdragen van donateurs en
anderen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Nadrukkelijk willen wij u
vragen met ons mee te denken. Heeft u een lumineus idee of een
geweldige organisatorische tip? Laat het ons dan weten.
Alle ideeën zijn welkom. Wij zullen ons uiterste best doen om er een heel
bijzonder jaar van te maken.
Bron: AdK Stichting; overgenomen uit nieuwsbrief; 15 oktober 2012

Vaticaan promoot liturgische kunst en cultuur
Het Vaticaan richt een bureau op ter ondersteuning van liturgische kunst,
architectuur en muziek. Het bureau is onderdeel van de Congregatie voor
de Goddelijke Eredienst. Volgens de marist Anthony Ward, de vicesecretaris van de congregatie, gaf staatssecretaris Tarcisio Bertone in
september groen licht voor de oprichting. Momenteel wordt gezocht naar
personeel. De werkzaamheden starten in 2013.
Pater Anthony Ward: “Het bureau zal richtlijnen, begeleiding en
bemoediging bieden, maar het gaat geen specifieke stijlen opleggen. De
katholieke Kerk heeft altijd al plaatselijke artistieke, bouwkundige en
muzikale stijlen verwerkt.” Volgens Ward legt het nieuwe bureau zich vooral
toe op de bevordering van kunst, architectuur en muziek die bestemd is
voor de eucharistie en andere gebedsmomenten. De bevordering van
sacrale kunst en muziek blijft de bevoegdheid van de Pauselijke Raad voor
de Cultuur.
Bron: Kerknet; 15 november 2012
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Cursus liturgische muziek in vijf bijeenkomsten
Liturgische vieringen en de perioden van het liturgisch jaar verantwoord
muzikaal invullen, dat is het doel van een korte cursus Liturgische muziek
die in maart en april van 2013 wordt gegeven. De cursus van vijf
bijeenkomsten wordt verzorgd door de Bossche afdeling van de
Nederlandse St.-Gregoriusvereniging.
Het Tweede Vaticaans Concilie, dat van 1962-1965 – nu dus vijftig jaar
geleden – in Rome werd gehouden, heeft de kijk op liturgie fundamenteel
veranderd. Maar ook op het terrein van de kerkmuziek betekende het een
revolutie in het denken. Muziek binnen de liturgie werd vóór die tijd als een
extraatje beschouwd, alleen bedoeld ter verfraaiing. Het concilie
daarentegen ziet muziek als een wezenlijk en bijna onmisbaar onderdeel
van de liturgie.
Muziek in de liturgie is zelf tot liturgie geworden. Vandaar dat het
conciliedocument dat over de liturgie gaat in nr. 112 bepaalt: ‘Kerkmuziek
zal des te meer gewijde muziek zijn naarmate ze nauwer met de liturgische
handeling wordt verbonden.’
In de vijf bijeenkomsten van de beoogde cursus zullen we ons allereerst de
vraag stellen, wat liturgische muziek is in de geest van het concilie en wat
er de kernmerken van zijn. Na een korte verkenning rond het thema
‘muziek in de bijbel’ hebben we inmiddels wel voldoende handvatten om in
de laatste twee lessen diverse liturgische vieringen en de diverse perioden
van het liturgisch jaar verantwoord muzikaal in te vullen.
Cursusdata:
Zaterdag 2 maart, 9 maart, 23 maart, 13 april en 20 april 2013, telkens van
09.30 tot 11.30 uur.
Locatie: Nederlandse St. Gregoriusvereniging (NSGV) in ’s-Hertogenbosch
Docent: Gerard Kock, bestuurslid NSGV-afd. Den Bosch
Aanmelden: Secretariaat Diocesaan Vormingscentrum, t.a.v. mevrouw Anja
van der Els, Postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch.
E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en adresgegevens van de
cursuslocatie.
Bijdrage:
€ 30,00 per persoon
Extra info:
Voor deelnemers aan de diocesane cursus ‘Geloven in groei’
geldt deze cursus als een inzetgerichte module.
Bron: NSGV in het Bisdom Den Bosch; 21 november 2012
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Gewijde muziek draagt bij tot nieuwe evangelisatie
Op 10 november 2012 hield Paus Benedictus XVI een toespraak over de
betekenis van de gewijde muziek in de Kerk. De toespraak werd gehouden
voor de leden van Santa Cecilia, een Italiaanse muziekvereniging die in
Rome bijeenkwam. In deze toespraak ging hij in op de betekenis van de
gewijde muziek in de Kerk, omdat hun vergadering samenviel met de
herdenking van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie in 1962 en
die van het jaar van het Geloof.
Muziek is zelf liturgie
Benedictus XVI merkte op dat de
Constitutie Sacrosanctum Concilium, de
constitutie over de liturgie van het
Tweede Vaticaans Concilie, leert dat
kerkmuziek een noodzakelijk en integraal
onderdeel vormt van de liturgie.
Door
haar schoonheid wordt het geloof
gevoed en uitgedrukt. Zo draagt
kerkmuziek bij aan de eer van God en de
heiliging van het Godsvolk. “Muziek is niet alleen een toevoeging of een
uiterlijke verfraaiing van de liturgie maar is zelf liturgie”, aldus de Paus.
Kerkmuziek en evangelisatie
De Paus sprak ook over de relatie tussen kerkmuziek en de nieuwe
evangelisatie. De constitutie Sacrosanctum Concilium herinnert aan de
betekenis van kerkmuziek in de missielanden en spoort aan de traditionele
vormen van muziek oprecht te erkennen. Maar juist in landen van de oude
evangelisatie behoort de gewijde muziek tot het erfgoed van de cultuur.
Daar kan deze muziek een grote rol spelen in de herontdekking van God en
leiden tot een hernieuwde toenadering tot de christelijke boodschap en de
mysteries van het geloof. Zo kwam de bekende Franse schrjver en dichter
Paul Claudel tot geloof, vertelde de Paus, toen hij tijdens de vespers van
Kerstmis in de Notre Dame van Parijs luisterde naar het Magnificat. De
Paus riep de leden van de vereniging op zich in te zetten voor de
verbetering van de kwaliteit van het kerklied en de aandacht voor de grote
muzikale traditie van de Kerk te bevorderen.
Bron: Vatican Information Service 10-11-2012, jaarvanhetgeloof.nl
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Landelijk secretariaat NSGV
Het landelijk secretariaat van de NSGV is met ingang van 1 december 2012
verhuisd naar Amersfoort. Het nieuwe adres is: Koningin Wilheminalaan 3,
3818 HN Amersfoort. Het telefoonnummer blijft 030-2331010.
Benedictijn komt aan het hoofd van bureau voor liturgische kunst en
cultuur
Paus Benedictus XVI heeft de Amerikaanse
benedictijn Michael J. Zielinski benoemd tot
hoofd van het nieuwe bureau voor liturgische
kunst, een van de drie departementen van de
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst. De
abt is al sinds november 2010 raadgever van de
congregatie. Het bureau voor liturgische kunst
werd
begin
november
opgericht
ter
ondersteuning van liturgische kunst, architectuur
en muziek voor de eucharistie en andere
gebedsmomenten. De bevordering van sacrale kunst en muziek in het
algemeen blijft de bevoegdheid van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. De
werkzaamheden van het nieuwe bureau starten in 2013.
De Amerikaanse benedictijn Michael John Zielinski werd in 2007
vicevoorzitter van de Pauselijke Commissie voor het Cultureel Patrimonium
van de Heilige Stoel. Hij werd in 1953 geboren en hij legde in 1975 zijn
geloften af. Hij werd in 1977 tot priester gewijd. Hij woonde lange tijd in
Italië, waar hij later ook prior werd van de abdij San Miniato al Monte nabij
Firenze. In 2003 werd hij secretaris van de algemene overste van de
benedictijnen, Notker Wolf. Dat gaf hem de kans om terug te keren naar de
Verenigde Staten, als abt van de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van
Guadeloupe in Pecos.
De benedictijn krijgt in zijn nieuwe functie in Rome de opdracht om erop toe
te zien dat de aanbevelingen van het conciliedocument ‘Sacrosanctum
concilium’ trouw worden uitgevoerd. Zielinski klaagde al in meerdere
artikels de verarming van de liturgie aan. “Daardoor wordt de ontmoeting
met God in gevaar gebracht.”
Bron: Kerknet; 27 november 2012
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Diocesane Studiedag rond de liturgische viering van de Goede Week
Op zaterdag 12 januari a.s. organiseert het bisdom Rotterdam een
studiedag voor pastorale beroepskrachten, leden van pastoraatsgroepen en
liturgische werkgroepen, dirigenten, organisten, koorleden en cursisten
kerkmuziek.
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen vormen het hoogtepunt van het
liturgisch jaar. Zij zijn de lichtbron voor het gehele jaar vóór en na Pasen,
waardoor gaandeweg de liturgie wordt omgevormd. De bisschoppen van
Nederland willen enkele aspecten van de Goede Week, in het bijzonder het
Paastriduüm onder de aandacht brengen, opdat alle gelovigen kunnen
putten uit de rijke bron van de liturgie. Daartoe hebben zij een brochure
uitgegeven die tijdens de studiedag wordt uitgereikt en die ook wordt
toegezonden aan alle parochies. Bisschop Van den Hende gaat tijdens de
studiedag in op de hoofdlijnen uit die brochure. Richard Bot, medewerker
liturgie en kerkmuziek verzorgt een bijdrage over de betekenis van de
liturgische muziek tijdens de vieringen van de Goede Week.
In drie sessies worden specifieke een- en meerstemmige gezangen
ingestudeerd onder leiding van Marc Schaap, medewerker kerkmuziek,
ondersteund door de Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij en
organist Aart de Kort. Ook zal de cantorij tijdens deze dag enkele
voorbeelden laten horen van meerstemmige liturgische muziek voor koor
die een bijzondere plaats innemen tijdens de vieringen van de Goede
Week.
Programma
09.30 u. inloop met koffie/thee
10.00 u. - 11.00 u. 1e sessie: Witte Donderdag.
10.00 u.
Inleiding door Mgr. J. van den Hende
10.15 u.
Richard Bot en Marc Schaap:
de liturgische gezangen voor Witte Donderdag
10.45 u.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.00 u.

Pauze
waaronder gelegenheid tot inzien van materiaal van
het Documentatiecentrum Kerkmuziek NSGV
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11.30 u.- 12.30 u.
11.30 u.
11.45 u.

2e sessie: Goede Vrijdag
Inleiding door Mgr. J. van den Hende
Richard Bot en Marc Schaap: de liturgische
gezangen voor Goede Vrijdag

12.15 u.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.30 u. - 13.15 u. Lunchpauze.
De lunch wordt u aangeboden door het bisdom.
13.15 u. - 14.15 u. 3e Sessie: Paaswake
13.15 u.
Inleiding door Mgr. J. van den Hende
13.30 u.
Richard Bot en Marc Schaap:
de liturgische gezangen voor de Paaswake
14.00 u.
Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.15 u. - 14.30 u. Meerstemmige muziek voor de Goede Week
uitgevoerd door de Kathedrale HH. Laurentius
en Elisabeth Cantorij
14.30 u.

Pauze

14.45 u. Gebedsviering
15.00 u. afsluiting
Aanmelding vóór 7 januari 2013 via:
E-mail: jaarvanhetgeloof@bisdomrotterdam.nl
Per aanmeldingsstrookje:
Bisdom Rotterdam, t.a.v. coördinator Jaar van het Geloof, Koningin
Emmaplein, 3016 AA Rotterdam.
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Column
Onthouden Jan Delhaas
Trouw compact van 10 februari. Op de voorpagina een wat komisch
aandoende foto van overwegend oudere heren. Staand en zittend. Zittend
kardinaal Simonis en prins Carnaval. Twee dames tussen de heren achter
hen. Een gefeminiseerde Raad van Elf die, even daarvoor in de
persoonlijke kapel van de aartsbisschop aan de Maliebaan in Utrecht op
Aswoensdag het askruisje had ontvangen. Eindelijk! Zo zuchtte ik verlicht.
Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Op weg naar Pasen. De
zondagen niet meegerekend. Dan moet de wijn van de vreugde weer op
het altaar en de keukentafel. De andere dagen gaat het er wat soberder
aan toe. Onthouding als bezinning. Dat lijkt al in het woord Carnaval te
zitten: carne vale! Vlees, vaarwel!
Terug naar Aswoensdag. De schrijvers van ‘De adem van het Jaar’
(1962/63), een vernieuwingsgroep op het gebied van liturgie en kerkmuziek
in de hervormde kerk, schreven bij hun inleiding op de Veertig Dagen: “Het
is nauwelijks te verwachten, dat de reformatorische wereld in Nederland of
België zou overgaan tot wederinvoering van de Aswoensdag:..”. Houdt u
vast. Dit jaar en het jaar ervoor werden er askruisjes op voorhoofden
aangebracht. Liepen er mensen mee over straat. Dichtbij huis. In
Zwammerdam. In dat andere Zwammerdam van mensen met makke.
Burgers, net als iedereen. Wonend op een Landgoed.
Ook dit jaar werden dus mensen met as bekruist. Op Vastenavond. Elders
hét hoogtepunt van carnaval. Als jongetjes in Bergen op Zoom luidkeels
zingen: ‘Mijn moeder heeft een nylonbloes. Daar zit van alles in. Het is de
vitaminebron voor ’t hele huisgezin’. Dat zul je in Zwammerdam niet horen.
Zwammerdam geen Rommelpottendam. Te weinig dappere heidenen en
roomsen? In het andere Zwammerdam wordt alleen maar trendy en braaf
meegedaan. Een carnaval meestal veel te vroeg. Te ver van de Veertig
Dagen om enig verband te leggen.
Carnaval is geen rooms-katholieke uitvinding, ook al kunnen ze er wat van
juist in vanouds katholieke streken. Oude vruchtbaarheidsorgieën liggen
aan de oorsprong van het feest, uit de tijd dat onze voorouders nog niet
naar de kerk gingen. Het kan de sekssymboliek van de feestelijke
verkleedpartij verklaren en de dubbelzinnigheid van de carnavalsliedjes.
Ik begon met een gevoel van opluchting bij een plaatje. Vanwege de
verbinding van Carnaval met de Veertig Dagentijd via die asviering.
We hebben – schreef ik – die traditie van de Aswoensdag hersteld voor het
andere Zwammerdam, Hooge Burch. Daarbij hoort nog een anekdote. We
vierden dit jaar op vastenavond, de dinsdag vóór de Aswoensdag - want
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over tradities gesproken: krijg de Jostiband maar eens van zijn vaste
repetitiedag – de asvesper. In een grote zwarte pot verbrandden we al die
dingen waar mensen met een handicap last van hebben. Onrust in je kop,
de ruzietjes met de mensen met wie je ongevraagd samenwoont, al die
dingen van je handicap waar je tegen aan kunt lopen niet in de laatste
plaats tegen de condities van een organisatie die met heel goede
bedoelingen voor je zorgt. Maar toch. De voorgangers schreven het
allemaal op een briefje. Samen met de paar palmtakjes die ontsnapt waren
aan de georganiseerde schoonmaak werd er de brand ingestoken. Vuur als
loutering. De laatste vlammetjes werden geblust met water uit de doopvont.
Het water van de ommekeer, van het vertrouwen dat het anders kan. Met
het zwarte papje bekruiste de dienstdoende geestelijk verzorger als
minister of healing de voorhoofden van wie naar voren kwamen. De serene
rust daarna en de voorbeden voor elkaar werden luidruchtig verstoord door
het gegil van het brandalarm. Even later verschenen er mannetjes van
Mars om de hoek van de deur. De brandweer. Vuur als loutering, als heling,
als symbool…leg dat de brandweer maar eens uit. Die zien alleen maar
brand. We gaven er een positieve draai aan. Naast het luiden van de
klokken deden ook de sirenes van de brandweer mee aan de oproep tot
bezinning en ommekeer in de Veertig Dagen voor
Pasen.
En dan nu een oproep aan het ongedeelde
Zwammerdam. We doen niet mee aan een
Carnavalsfeest dat hier geen wortels heeft, maar we
stellen het vastenavondfeest in, waarop we zoals de
traditie het gebiedt, alle wereldlijke en geestelijke
‘hoogwaardigheidsbekleders’, die van ons leven hier en daar een potje
maken, vrolijk te kijk zetten. Maskers en feestneuzen op. Dansmariekes in
de straat. Die vrolijkheid moet gevoed en gestuurd zijn door een verlangen
naar een andere, rechtvaardige samenleving, waar mensen tot hun recht
komen en tellen. Te kijk zetters en te kijk gezetten doen in een
gezamenlijke asviering boete van alles wat niet goed is gegaan. Dieper dan
de sorry-cultuur (‘hoe hou ik mezelf overeind?’) vermag. Daartoe verenigt
het ene en het andere Zwammerdam zich in de Dorpskerk. Waarna we ons
veertig dagen bezinnen over hoe het anders kan. De kerken in het dorp en
de oecumenische geloofsgemeenschap van Hooge Burch zetten het als
eerste stap naar vereniging op touw. Doen?
Ds. Jan Delhaas was van 1985 tot en met zijn emeritaat in 2009 geestelijke
verzorger van landgoed Hooge Burch te Zwammerdam, een instelling voor
verstandelijk gehandicapten
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