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Van het bestuur
Contributie KDOV 2014
In de algemene ledenvergadering van 12 oktober 2013 is een besluit
genomen ten aanzien van de contributiebetaling. Redenen hiervoor
zijn de wijzingen in het betalingsverkeer (SEPA), de bank-, acceptgiro-, administratie- en portokosten en de toenemende moeite die
het uw bestuur kost om betalingen tijdig binnen te krijgen.
De volgende regeling is met ingang van 2014 van toepassing.
1. De contributiebedragen worden in januari door het bestuur vastgesteld
naar rato met de jaarlijkse salarisaanpassing kerkmusici. Tevens publicatie op de website.
2. De leden ontvangen in februari per e-mail een factuur (PDF) voor de
contributie. Deze factuur moet voldaan zijn vóór 1 maart. Voor een klein
aantal leden zonder e-mailadres blijven we de contributiefactuur nog
per post toezenden. Wijziging van uw e-mailadres graag tijdig doorgeven.
3. Betaling is mogelijk op twee manieren:
• Bij voorkeur door automatische incasso. Voor de leden die ons nog
niet machtigden sturen wij een formulier mee voor het geven van
machtiging. Automatische incasso vindt plaats in de week vóór 1
maart.
• Of door uw bankoverschrijving vóór 1 maart.
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4. Bij niet tijdig voldoen volgt een aanmaning vermeerderd met een
kosten toeslag van EUR 2,50 per e-mail tevens per brief, met het
verzoek om de contributie te voldoen binnen twee weken.
5. Bij niet alsnog niet tijdig voldoen of als het lid geen regeling hieromtrent
met de penningmeester heeft getroffen, volgt de laatste stap: royement
uit de vereniging. (BH).
Ontwikkeling rechtspositie
Het aangekondigde overleg met de economen over de rechtspositie
- tegen het einde van het jaar - heeft nog niet plaatsgevonden.
Verder namen wij kennis van de publicatie “Beleidsnota
Kerkmusicus voor de bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland”,
Liturgische Documentatie X, Nederlandse Bisschoppenconferentie –
Beleidssector Liturgie – Nationale Raad voor Liturgie, 2013, ISSN: 15717046. Met de NRL, de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging
(KNTV) en de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) heeft de
KDOV in de periode tot 2006 in de Commissie Kerkmusicus gewerkt aan de
redactie van dit document. Het verbaast ons dat niet de versie is
gepubliceerd waarover binnen de commissie overeenstemming was
bereikt. (BH).
Ledenwerfactie
Onze oproep aan u (dank voor de vele namen die u ons zond!) om
namen en adressen van potentiële KDOV-leden heeft geresulteerd
in een lijst aan de hand waarvan we 50 brieven en 10 e-mails
hebben verzonden. Het resultaat daarvan is de aanmelding van twee
nieuwe leden. Binnenkort gaan we deze mailing herhalen. Als u intussen
nog nieuwe namen hebt van potentiële leden, dan horen we dat graag.
Directe benadering van potentiële leden door leden, dus u, zou misschien
nog meer effect kunnen hebben. (BH).
Situatie van de NSGV (correctie op de notulen van de ALV 2012,
uitgesproken door hem op de ALV 2013)
Richard Bot schetst een somber beeld, waarin afbraak en
ontbinding de boventoon voeren. De diocesane afdelingen bestaan
nog, maar op landelijk niveau is in financieel opzicht de stekker uit
de vereniging getrokken: de bisschoppen geven geen bijdrage meer van de
interdiocesane rekening. De NSGV moet andere wegen zoeken om het
hoofd boven water te houden. Ook hebben de bisschoppen gemeend het
bisschoppelijk besluit van 1960 (!), dat het automatische lidmaatschap van
koren van de NSGV regelt, in te moeten trekken. De legitimiteit van dit
besluit is in juridische zin betwistbaar, alleen al vanuit het oogpunt van de
onjuiste formulering ervan. Het zal moeilijk worden om de kerkkoren bij de
vereniging te houden. In het bisdom Roermond gaat men over tot het
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oprichten van een nieuwe diocesane vereniging voor de kerkmuziek, los
van de NSGV.
Het is onvoorstelbaar dat bisschoppen met één pennenstreek een bijna 135
jaar oude vereniging elimineren en daarmee een katholieke traditie én
katholiek erfgoed als ‘quantité negligable’ achteloos terzijde schuiven. Men
gaat volledig voorbij aan de juridische verantwoordelijkheid die de NSGV
nog steeds heeft voor allerlei stichtingen en instanties. Het werk van
honderden leken én priesters van naam en faam die zich de afgelopen
eeuwen hebben ingezet voor het verwezenlijken van de idealen van de
liturgische en kerkmuzikale beweging wordt met de opheffing van de NSGV
boud afgeserveerd. Ook al moet men bezuinigen en ook al wil men het
beleid ten aanzien van de kerkmuziek anders inrichten: het bestaansrecht
van de NSGV staat daar los van.
Aangezien de laatste student katholieke kerkmuziek studerend aan een
Conservatorium in Nederland anderhalf jaar geleden is afgestudeerd, is de
toekomst voor de opleiding en werving van de professionele katholieke
kerkmusicus zeer somber. Bisschoppen liggen er geen seconde wakker
van: ze reageren niet op brieven en gaan het gesprek niet aan.
De situatie in Nederland steekt schril af tegen die in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland, waar de kerkmusici wél in goed overleg met de
bisschoppenconferenties de professionele opleiding en positie van de
kerkmusicus bewaken. Men onderkent daar het belang van professionele
kerkmusici, zowel vanuit het oogpunt van relevantie voor de opbouw van de
Kerk, het behoud van cultureel erfgoed als in het kader van wat men noemt
culturele diaconie in de richting van de samenleving.
Ton van Eck merkt op dat professionele kerkmusici alleen maar kunnen
overtuigen door kwaliteit te blijven bieden. Voor de KDOV is het noodzaak
zichtbaar te blijven, of, nog beter, meer zichtbaar te worden. Hij wil over
deze zaken op korte termijn met Richard Bot een gesprek voeren.

Van de hoofdredacteur
De hoofdredacteur komt graag in contact met leden die hun favoriete
cd of plaatopname in dit blad willen bespreken. U kunt zich via het
emailadres redactie@kdov.nl melden. De besprekingen worden in
volgorde van binnenkomst geplaatst.
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Personalia
Nieuwe leden:
C. (Carlo) van den Beld, Levinkskamp 5, 7524 BB Enschede
H. (Henk) Linker, Burcht 57, 7608 JC Almelo
C.J.J. (Christiaan) Wilthagen, Hoofdstraat 86A, 4765 CH Zevenbergschen
Hoek.

Jaarverslag
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) 2012/2013
(zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 12 oktober 2013)
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 6 oktober 2012 in
de Sint Augustinuskerk te Utrecht. ’s Middags werd daar de honderd jaar
geleden geboren Herman Strategier geëerd door middel van een concert,
gegeven door het koor ‘Cantemus Domino’ onder leiding van Frank
Zielhorst, en organist Paul van der Woude. Uitgevoerd werd onder andere
de Missa ‘Sine Nomine II’, postuum uitgegeven bij Annie Bank, geschreven
voor vierstemmig koor, vier koperblazers en orgel, maar nu tot klinken
gebracht met de door Van der Woude voor orgel bewerkte
begeleidingspartij. De vergadering vond plaats in het parochieel centrum,
waar wij ook de lunch gebruikten.
Het Algemeen Bestuur heeft de gewoonte om telefonisch te vergaderen tot
norm verheven: slechts één keer werd op de traditionele manier vergaderd.
Lege plekken in agenda’s zijn steeds moeilijker te vinden en het is nog
moeilijker om gemeenschappelijke lege plekken te vinden.
De onderhandelingen met de economen hebben geresulteerd in een
nieuwe door de Nederlandse Bisschoppenconferentie goedgekeurde
rechtspositieregeling in maart 2013. De belangrijkste zaken die hierin
geregeld zijn, betreffen een anciënniteitssysteem, een urenformulier met
daarin o.a. opgenomen de extra tijd en werkzaamheden voor aanvang van
de viering. Uit de regeling is de wachtgeldregeling verdwenen. Ons voorstel
voor een landelijke bevoegdheidsregistratie van kerkmusici is
overgenomen, maar nog niet een door de KDOV goedgekeurde vorm. In de
volgende onderhandelingsronde staat dit punt opnieuw op de agenda.
Tevens zullen wij verbeteringsvoorstellen gaan doen ten behoeve van 65+
kerkmusici. Zoals gebruikelijk wordt u over rechtspositieontwikkelingen op
de hoogte gehouden via het KDOV – blad.
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Het faillissement - in maart 2013 - van de KNTV heeft tot gevolg dat de
KDOV nu alleen staat in de onderhandelingen met de economen over de
rechtspositie van kerkmusici.
Het KDOV – blad behoudt zijn kwaliteit onder hoofdredacteurschap van
Jeroen Pijpers en eindredacteurschap van Dick Hogenhout, met Ben Hillen,
Ruud Hoogenboom en René Verwer als redactieleden. Ben Hillen blijft de
website bij de tijd houden en verwelkomt graag informatie via
webmaster@kdov.nl.
Zoals altijd bevat de website 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 is veel aandacht besteed aan het werven van nieuwe leden. We hebben
onze leden aangespoord om zich heen te kijken naar kerkmusici die lid
zouden kunnen worden. Dit heeft een aantal namen en adressen
opgeleverd, waardoor we in staat zijn geweest deze mensen aan te
schrijven. Deze actie heeft al diverse aanmeldingen opgeleverd.
Er waren in het afgelopen jaar diverse jubilea en memorabele
gebeurtenissen gevierd. Op 2 oktober herdacht Bert Becht dat hij 50 jaar
als kerkorganist werkzaam is. De provincie Noord – Brabant heeft op
verschillende locaties zijn inzet voor en liefde tot de kerkmuziek vruchtbaar
kunnen benutten.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd beëindigde Fons
Ziekman in september zijn functie als rector cantus aan de kathedrale
basiliek Sint Bavo te Haarlem. Hij is opgevolgd door Sanne van
Nieuwenhuizen.
Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur ook dit jaar weer verschillende
KDOV-leden geadviseerd of bijgestaan in kwesties.
De volgende leden zijn ons dit jaar ontvallen:
Jan Verhoeven (Boxtel), Leo Hanssen (Breda),
Laten we hen door middel van een minuut stilte herdenken.
Het blijft nodig om alert en slagvaardig te zijn en te blijven streven naar
kwalitatief goede kerkmuziek, die meer dan ooit door bevlogen en capabele
mensen moet worden uitgevoerd. Voor de KDOV is daarin een belangrijke
rol weggelegd. Dat vraagt om inzet, energie en betrokkenheid. Laten we die
zelf blijven opbrengen en anderen aansporen dat ook te doen, met name
de jongere generatie.
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‘s Hertogenbosch, op de feestdag van de heilige Wilfrid van York,
12 oktober 2013
Gemma Coebergh

Liedbespreking
Bert Stolwijk
Psalm 98 – Alle einden der aarde (GvL 98)

Zingt voor de Heer een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan;
triomf heeft zijn hand Hem gebracht,
overwinning zijn heilige arm.
De Heer openbaarde zijn heil;
Hij heeft voor de ogen der volken onthuld zijn gerechtigheid;
Zijn goedheid, zijn trouw, bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.
Juich, aarde alom voor de Heer,
juich aarde alom, voor de Heer,
zet de zang in,
speelt op de snaren,
juich, aarde alom, voor de Heer.
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De KDOV-leden die in oktober bij de jaarvergadering aanwezig waren is het
zeker niet ontgaan: vorig jaar werd de 100ste geboortedag van Herman
Strategier (1912-1988) herdacht. Tijdens de jaarvergadering van 2012
werden tijdens een concert in de Sint-Augustinuskerk in Utrecht diverse
koor- en orgelwerken van hem ten gehore gebracht, muziek die je nog
maar zelden hoort in onze kerken.
Toch klinken er nog regelmatig composities van zijn hand in de liturgie. Het
meest bekend zijn de melodieën die hij schreef bij ‘Gij zijt in glans
verschenen’ (GvL 450) en ‘Heer, herinner U de namen’ (GvL 453) en veel
koren hebben zijn toonzetting van psalm 98 (Alle einden der aarde) op het
repertoire staan.
Psalm 98 (beginnend met de bekende woorden: ‘Cantate Domino canticum
novum’ / ‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’) is vanouds verbonden met
de dagmis van Kerstmis. In het Graduale Romanum worden zowel bij de
introitus als bij het graduale en de communio enkele verzen uit deze psalm
(in de Latijnse telling is dit psalm 97) geciteerd. Het graduale begint dan
aldus:

Vidérunt omnes fines terrae salutáre Dei nostri.
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. (Ps.
98, 3)
En ook in de antwoordpsalm van de dagmis is dit psalmvers het ‘Leitmotiv’.
In de vertaling volgens het Lectionarium klinkt dan:
Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed.
Het is daarom goed dat de NSGV in 1975 aan Herman Strategier de
opdracht gegeven heeft om een feestelijke toonzetting te maken voor psalm
98 met dit refrein. Men koos destijds voor de vertaling van Ida Gerhardt en
Marie van der Zeyde. Deze compositie is geschreven voor cantor,
vierstemmig koor, volkszang en orgel.
Al is het refrein bij de inzet wat somber van kleur, vanaf ‘aanschouwen’ lijkt
het alsof een sluier wordt weggetrokken: het heil van onze God wordt
onthuld! In de verzen heeft de componist aan cantor en organist volop de
mogelijkheid gegeven om te doen wat de tekst vraagt: zingen, spelen en
juichen voor de Heer! Bijzonder is de ‘nazang’ van het koor bij ieder refrein,
waardoor dat refrein – eindigend op de dominant a – niet in de lucht blijft
hangen, maar een logisch slot krijgt op de tonica d. In de eenstemmige
versie , zoals afgedrukt in de bundels GvL en Laus Deo en in de serie ‘U
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zoekt mijn hart’ – ontbreekt deze ‘nazang’ en dat doet toch wel afbreuk aan
het evenwicht in de compositie.
Veel kerkgangers, vooral zij die alleen met Kerstmis nog naar de kerk
komen, verwachten in de viering van Eerste Kerstdag vooral bekende
kerstliederen te horen en mee te kunnen zingen. Wanneer je als
kerkmusicus toch vast wilt houden aan de traditie van het zingen van een
psalm tussen de lezingen, zal je moeten zorgen voor een overtuigende
uitvoering.
Op de eerste plaats vraagt deze compositie om een goed geschoolde
cantor (m/v) wiens zang op geen enkele wijze afbreuk mag doen aan de
grote vreugde in de tekst. Op de tweede plaats, maar zeker niet minder
belangrijk, is de organist, die in staat moet zijn om de originele begeleiding
– die meer is dan dat! – te spelen. Verder moet het koor het meerstemmige
refrein uit het hoofd kunnen zingen (hoe kun je anders overtuigen?) en het
zou helemaal geweldig zijn als de gemeenschap volop meezingt. Daartoe is
het beter om voorafgaand aan de viering het refrein al met de kerkgangers
door te nemen. Dat hoeft geen uitgebreide repetitie te zijn: één keer
voorspelen op het orgel, één keer zingen door de cantor, één keer door het
koor, één of twee keer door allen moet voldoende zijn.
Herman Strategier heeft deze psalm trouwens voorzien van nóg een
refrein:
Licht straalt heden over ons: de Heer is geboren.
Deze tekst komt uit de liturgie van de dageraadsmis (‘Lux fulgebit hodie
super nos’) en wordt daar zowel in de introitus als in de antwoordpsalm
gezongen. (Maar wordt de dageraadsmis nog ergens in ons land gevierd?)
Misschien dat sommigen ook voor de dagmis liever voor dit refrein zullen
kiezen vanwege de expliciete verwijzing naar de geboorte van Christus.
(Ooit heb ik een koor begeleid, waarvan de dirigent er zelfs van overtuigd
was dat de beide refreinen steeds na elkaar gezongen moesten worden. De
instructie in muziekuitgaven kan dus kennelijk niet duidelijk genoeg zijn!)
Toch zou ik willen pleiten voor het zingen van Refrein I in de dagmis,
temeer daar het perfect aansluit op de laatste zinnen van de eerste lezing:
‘De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd’ (Jes.
52, 10).
En in de proloog van het Johannesevangelie horen we:
‘Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd’ (Joh. 1, 14)
Zalig Kerstfeest!
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Liturgie
Advent: maar waar wachten wij op?
Ko Schuurmans
Advent: tijd van verwachting. Maar waar wachten wij eigenlijk op? Op de
kerstvakantie? Op een paar gezellige vrije dagen? Op ons kerstpakket? Op
de komst van Jezus Messias, zeggen we. Maar wat zeggen we daarmee?
Over een paar maanden vieren wij weer Kerstmis in onze voor dat moment
volle kerken. Veel mensen komen weer even om een hoekje kijken.
Welkom zijn ze voor wat bezinning. Veel kerstnachtgangers komen echter
alleen met Kerstmis en missen daarmee de advent, de voorbereidingstijd
op het kerstfeest. Dat is jammer, want je kunt geen Kerstmis vieren zonder
de Advent. De advent is een tijd van verwachting, maar waar wachten we
op?
Historische ontwikkeling van de Advent
De eerste christenen gedachten op de dag na de sabbat, de zondag, de
verrijzenis van hun Heer. Nadien ontstond al spoedig het christelijke
paasfeest met een periode erna van vijftig dagen, de paastijd. Spoedig
sloten zij die periode af met het pinksterfeest: de komst van de Heilige
Geest in ons midden. Daarnaast gedachten zij de martelaren op hun
feestdagen. In de daarop volgende periode (300-500) kreeg het paasfeest
een veertigdaagse voorbereidingstijd, de vasten. In deze periode
ontstonden ook de feesten van de Openbaring des Heren (Epifanie) en
Kerstmis. De ontstaansgeschiedenis van deze feesten roept nog heel wat
vragen op. De eerste kerstviering dateert van rond het jaar 330. Men vierde
Christus’ geboortefeest op 25 december. Vermoedelijk op die dag, omdat
de Romeinen dan de geboorte vierden van de geboorte van de
onoverwinnelijke zonnegod (natalis solis invicti). Het feest was dus ook een
manier om een heidens feest te kerstenen. In eenzelfde beweging
probeerde
men
het
in
de
Germaanse
streken
gekende
winterzonnewendefeest te kerstenen. Eerst in de 5de eeuw kreeg Kerstmis
in het gebied van Ravenna een voorbereidingstijd van een week. Door paus
Gregorius de Grote vierde men in Rome en nadien ook elders een
voorbereidingstijd met vier zondagen. Het getal vier verwees ook, zo
meende men, naar de 4000 jaar, waarop men op de wederkomst van de
Messias moest wachten. In Milaan echter duurde die periode zes weken.
Tot op de dag van vandaag. In Gallië vastte men niet op zaterdag en
zondag en had men acht weken nodig om aan veertig vastendagen te
komen. Zo begon daar de advent op 11 november en eindigde op 5 januari.
In Rome zag men de advent echter niet als een boetetijd en heeft men - in
tegenstelling tot de vasten- of veertigdagentijd - het alleluja nooit
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weggelaten. Tot op de dag van vandaag is de advent zo geen boetetijd
maar wel een bezinnende voorbereidingstijd op de komst van Jezus
Messias in ons midden.
Wat betekent het woord advent?
Het Latijnse woord adventus betekent komst of het komen, een passend
woord voor de tijd voor Kerstmis waarin men de komst van Jezus in ons
midden verwacht en voorbereidt. Duisternis staat in de christelijke traditie
symbool voor de dood en licht voor het leven en de verrijzenis. In de weken
voor Kerstmis als de natuur haar meest doodse, duistere kant toont, zien
christenen Jezus Christus, die het Licht der wereld wordt genoemd,
dichterbij komen. Het besef groeit dat door hem uiteindelijk niet de dood,
maar het leven zal overwinnen.
De adventskrans en zijn vier kaarsen
De gewoonte om tijdens de advent een krans van dennengroen voorzien
van vier kaarsen in kerken en huizen op te hangen is in grote delen van
Europa verspreid. Toch is het gebruik van vrij recente datum. De Duitse
lutherse predikant Johann Wichern (1880-1881) begon er in 1839 mee. In
het weeshuis in Hamburg waar hij als pastor
werkte, organiseerde hij in de Advent
bezinningsavonden. Op deze avonden hing
hij een adventskrans zo groot als een
wagenwiel aan het plafond met daarop vier
kaarsen. Voor iedere adventszondag een.
Op elke volgende zondag werd een kaars
extra aangestoken. De brandende kaarsen
symboliseerden naar zijn zeggen de
naderende komst van het licht der wereld - Jezus Christus in onze wereld.
Later werd de krans omwikkeld met dennentakken. Dit gebruik raakte in
lutherse kring meer en meer verbreid. Ook katholieken begonnen - in het
begin wat aarzelend - de adventskrans met kaarsen getooid op te hangen
in hun huizen. In 1925 werd voor het eerst de adventskrans met kaarsen
opgehangen in een rooms-katholieke kerk in Keulen.
De adventskrans zelf heeft een heidense oorsprong. ’s Winters als de zon
het laagst aan de hemel stond vierden de Germanen het feest van de
zonnewende. Het was het heiligste feest van het jaar. De zon was moe en
stond 12 dagen stil aan de hemel om uit te rusten om daarna haar loop om
de aarde - zo dacht men toen - weer te beginnen. Ten teken van eerbied
moest in deze dagen alle arbeid rusten. Geen wagenwiel en spinnenwiel
mocht draaien en zo het feest ontheiligen. Ten teken van deze volslagen
rust bevestigde men aan de zoldering van het huis een wagenrad dat met
bosgroen was versierd. Als later de missionarissen deze “heidense”
Germanen bekeerden gaven zij zoals zo vaak gebeurde aan vele heidense
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gebruiken een christelijke betekenis. De adventstijd werd op die manier een
tijd van inkeer. Het wagenrad werd een symbool van het kerkelijk jaar. De
altijdgroene naaldboomtakken verwijzen naar het verlangen van de mensen
naar de zon met haar warmte, naar het nieuwe leven na de koude
winterdagen. Ook naar het niet kapot te krijgen leven.
Nadien kregen de vier adventskaarsen ook een naam ontleend aan de in
de adventstijd gelezen schriftteksten. Achtereenvolgens heten de kaarsen:
Nox praecessit - De nacht loopt ten einde! (Rom.13,11-14); Tu es qui
venturus es? - Zijt Gij de komende? (Matt.11,2-10); Gaudete! - Verheugt u!
(Fil.4,4-7) en Canite tuba! - Blaas de bazuin! (Joël 2,1). Het is heel zinvol
om bij het ontsteken van de kaarsen aan het begin van de viering op de
adventszondagen deze teksten voor te lezen. Natuurlijk zing je er een lied
bij. Er zijn er een aantal in omloop. Zelf schreef ik ook een lied waarin de
namen van de kaarsen bezongen worden.
De heiligen in de advent
De komst van onze redder in ons midden wordt
voorafgegaan door de feesten van belangrijke
heiligen, die in hun leven voor mensen licht zijn
geweest, redding hebben gebracht. Denk aan St.Maarten (11 november), St.-Barbara (4 december),
St.-Nicolaas (6 december) en St.-Lucia (13
december). Deze Siciliaanse heilige uit de 3 de eeuw
is heel populair in het in december heel donkere
Scandinavië. Daar brengt zij gespeeld door een jong
meisje licht en eten en maakt zo haar naam Lichtdraagster - waar. Ook dit kun je spelen op een
adventszondag door het licht voor de derde kaars van de adventskrans te
laten aandragen door een meisje. Je kunt er op meditatieve wijze het
Lucialied bij zingen, waarin de komst van het Licht bezongen wordt.
Theologisch is dit ook interessant. Uit die letterlijk donkere streken in het
noorden van Europa wordt ons onverwacht het licht aangereikt. Is het niet
om aan te geven hoe juist in diepe duisternis als je geen licht meer ziet het
Licht tot je komt? Tal van Bijbelverhalen maken ons dat ook duidelijk.
De O-antifonen
De zogeheten O-antifonen zijn refreinen of keerverzen, die op de dagen
voor Kerstmis, van 17 tot en met 24 december, voor en na het Magnificat
van de vespers worden gezongen op een en dezelfde gregoriaanse
melodie ter voorbereiding op het Kerstfeest. Ze worden bij het Magnificat,
de lofzang van Maria, gezongen omdat Messias Jezus tot ons komt door
zijn moeder Mirjam - Maria.
Ze worden O-antifonen genoemd omdat zij alle met O beginnen, gevolgd
door een messiaanse titel uit het Oude of Eerste Testament. Waarom
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zeven? Zeven is een heilig getal, het is het getal van God, het betekent dat
alles er is. Het is af, compleet! Deze antifonen stammen uit de eerste
eeuwen van het christendom. Zij werden voor het eerst opgetekend in het
gregoriaanse responsiale van Compiègne. Zeven keer klinkt er een
aanroeping van de Messias, bestaande uit een inleidend O met een
aanspreektitel en een nadere invulling daarvan. Alle teksten eindigen - net
als de boodschap van het gekende adventslied Rorate caeli - met de
dringende bede: Kom en bevrijd ons!
De zeven messiaanse titels, gebaseerd op teksten uit het Eerste of Oude
Testament, luiden:
O Sapientia...O Wijsheid…(Spreuken 8, 1-6)
O Adonai...O Heer van Israels huis…(Deuteronomium 10,17-21)
O Radix Jesse...O Wortel van Jesse…(Jesaja 11,1-10)
O Clavis David...O Sleutel van David…(Jesaja 22,20-22)
O Oriens...O Dageraad…(Maleachi 3,19-21)
O Rex Gentium...O Koning van de volken…(Jeremia 10,6-7)
O Emmanuel...O God-met-ons…(Jesaja 7,14)
Wie de teksten tot zich door laat dringen moet wel vaststellen, dat de Oantifonen roepen, schreeuwen om redding, om bevrijding voor wie in
duisternis moeten leven. Als je om je heen kijkt, ontdek je dat deze teksten
nog altijd zeer actueel zijn. Ze passen daarom goed bij de adventstijd, die
tijd van hoopvol verwachten en op de uitkijk staan. Uitkijken naar de komst wie weet - van onze redder. De eerste christenen hebben de geciteerde
eretitels van God uit het Oude Testament heel begrijpelijk ook verstaan als
omschrijvingen van hun Jezus, de Christus, die zij - en dus wij ook - als
Zoon van God zien in wie Hij aan het licht komt als in geen ander.
Nu komen heel veel mensen met Kerstmis naar de kerk zonder de advent
te hebben meegemaakt. Zij stappen als het ware onmiddellijk in het Hoera!
Onze Redder is geboren! Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Je kunt daarom
heel wel de kerstviering beginnen met het zingen van de O-antifonen,
iedere keer voorafgegaan door een klacht en een bede.
Bijvoorbeeld als eerste klacht:
Onwijs wat je ziet, wat je hoort van de krant tot het journaal, domme
leugens, zinloze verdwazing, waar ter wereld ook….
Vervolgens klinkt de bede: O Wijsheid van oeroude tijden door wie de
wereld is geschapen, geordend en ingericht ten goede - o kom en
weerspreek alle leugen, weersta alle dommekracht, ontzenuw alle onzin en
ontmasker alle verdwazing!
En vervolgens zing je het eerste couplet van bijvoorbeeld het
hiernavolgende lied. En zo herhaalt zich dat zeven keer.
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O wil toch worden onze Heer,
breng op de aarde ommekeer.
Richt op uw mens zo diep gebukt,
bevrijd van onrecht, dat ons drukt!
O diepe Wortel van wat groeit,
tot heil van mensen openbloeit,
geef vaste grond aan dit bestaan,
uw levenskracht om op te staan!
O pas als Sleutel op het slot,
dat mensen vastzet in hun lot,
doe alle deuren opengaan
om nieuwe wegen in te slaan!
O Licht dat met de morgen komt,
schijn weg de haat en angst verstomt.
Al wat ons leven ondermijnt
door U voorbij, de nacht verdwijnt!
O Koning zonder praal en pracht,
zich kerend tegen brute macht,
help leed verdwijnen uit de tijd,
geef toekomst vol gerechtigheid!
KDOV-blad Winter 2013 | 13

O Zoon van Mensen, Licht uit Licht,
de duisternis voor U gezwicht,
breng vrede in dit aards bestel.
Kom God-met-ons, Immanuel!
tekst: Ko Schuurmans
melodie: Michael Praetorius (1571-1621)
Je kunt dit lied natuurlijk ook getrapt zingen op de adventszondagen. Op
deze wijze bereid je je in ieder geval goed voor op de komst van de
Messias in ons midden. Je wachten is dan geen passief afwachten, maar
een actief opwachten. Of zoals een oud Duits adventslied het duidelijk
uitzingt: Macht hoch die Tur, die Tor macht weit, es kommt der Herr der
Herrlichkeit… Heft op uw hoofden, poorten wijd! En met een knipoog naar
de adventsheilige Sint-Nicolaas voeg je eraan toe: Hij komt, hij komt, de
blijde dag is daar! Als we zo advent vieren kan de Messsias geboren
worden in ons midden. Dan kan het eindelijk Kerstmis worden: Licht in de
duisternis!
…………………………………………………………………………………

Drs. Ko Schuurmans (1947) uit Krommenie is theoloog en liturgist. Hij
werkte in het voortgezet onderwijs, het basispastoraat en jaren als liturgist
en directeur van de Pastorale Dienstverlening van het r.-k. bisdom van
Haarlem-Amsterdam. Daarnaast doceerde hij liturgie aan de
theologieopleiding in Amsterdam en later in Utrecht. Hij schreef enkele
boeken, o.a. over de bijbel en veel artikelen over liturgie. Ook publiceerde
hij liturgische (lied)teksten.
Dit artikel verscheen eerder in Vieren nr. 3-2013, tijdschrift voor liturgie en
spiritualiteit, uitgave bij Berne Media.
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Historie
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Uit: Het Gregoriusblad, december 1913
(geselecteerd door Jos Pijpers)
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Een kennismaking met het nieuwe Liedboek
Bert Stolwijk
Precies 40 jaar na de presentatie
van het Liedboek voor de Kerken,
met als subtitel ‘Psalmen en
Gezangen voor de Eredienst in kerk
en huis’,
kon de Interkerkelijke
Stichting voor het Kerklied op
zaterdag 25 mei 2013 de uitgave
‘Liedboek – Zingen en bidden in
huis
en
kerk’
aan
de
vertegenwoordigers van de acht
participerende kerken aanbieden.
Het boek heeft een omvang van
maar liefst 1600 pagina’s.
We
beperken ons daarom tot het geven
van een globaal beeld en richten
ons daarbij vooral op de meest
opvallende
veranderingen
ten
opzichte van het vorige Liedboek.
Ten slotte vragen we ons af in
hoeverre het nieuwe Liedboek van
belang zou kunnen zijn voor de
rooms-katholieke
kerkmuziekpraktijk.
Liedboek 1973 versus Liedboek 2013
Wat bij een vergelijking van de beide liedboeken als eerste opvalt, is het
uiterlijk. Bij het nieuwe Liedboek kan gekozen worden uit diverse
meerkleurige omslagen, waarvan er twee op de jeugd zijn gericht, met als
tekst op de cover ‘Liedboek voor jou’. Blader je er daarna vluchtig
doorheen, dan zie je dat de vroeger zo strikte scheiding tussen ‘psalmen’
en ‘gezangen’ is weggevallen. De 150 berijmde psalmen van het Geneefse
psalter staan nog steeds (in de vertrouwde berijming van 1967) in het
Liedboek, maar niet meer als een aaneengesloten blok. Na een berijmde
psalm volgen nu vaak één of meer andere toonzettingen van de betreffende
psalm (of een deel daarvan) en dat in diverse stijlen. Zo staan er na psalm
23 in berijmde vorm nog zeven andere composities van die psalm,
genummerd als 23a t/m 23f.
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En na de 150 psalmen volgt niet Gezang 1, maar nummer 151. De
aanduidingen ‘Ps.’ en ‘Gez.’ op de aankondigingsborden in de kerken zijn
dus niet meer nodig, al kunnen ze zo nog wel de bijzondere waarde die
psalmen voor de liturgie hebben benadrukken.
Opvallend is verder de grote plaats die de ordinariumgezangen innemen.
Sinds de verschijning van het Liedboek 1973 is er in een toenemend aantal
protestantse gemeenten een liturgisch bewustzijn ontstaan, waarbij onder
meer de waarde van de vaste gezangen werd herontdekt. Uitgaven als
‘Onze hulp’ en ‘Dienstboek – een proeve’ voorzagen de cantorijen van
toonzettingen, waarvan de ‘Vogelmis’ misschien wel het meest bekend
werd. Het opnemen van zeven ordinaria in het Liedboek betekent een
definitieve doorbraak.
Wat dat betreft is de naam ‘Liedboek’ enigszins misleidend. Het boek bevat
namelijk niet – zoals in de uitgave van 1973 – uitsluitend psalmen en
gezangen in de liedvorm, maar ook een grote hoeveelheid gezangen die
strikt genomen geen ‘lied’ genoemd kunnen worden. Naast de al genoemde
ordinariumgezangen zijn dat ook talrijke antifonen, beurtzangen (met name
onberijmde psalmen), canons, etc. Een gemeente die optimaal gebruik wil
maken van deze zangbundel (zou dat geen betere naam zijn?) zal een
cantorij of op zijn minst een cantor/voorzanger nodig hebben. Die cantor(ij)
zal dan wel moeten beschikken over de kooruitgave van het Liedboek, want
in de gewone uitgave ontbreekt de muzieknotatie bij de gedeeltes die voor
voorzang bedoeld zijn.
De meest spraakmakende vernieuwing is het opnemen van composities in
het genre van de lichte muziek, zoals ‘Psalmen voor Nu’, gospels, spirituals
en ‘praise songs’ uit de evangelicale bewegingen. Onder veel kerkmusici
leeft een grondige aversie tegen deze stijlen. Zij dulden beslist geen
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keyboards, gitaren en drums in de kerk, terwijl predikanten en kerkenraden
er alles voor over hebben om - vooral jonge - mensen in de kerk te krijgen,
voor wie de kloof tussen wat zij dagelijks horen en de traditionele
kerkmuziek wel erg groot is. Een Liedboek bedoeld voor acht
kerkgenootschappen zal noodzakelijk ruimte moeten bieden aan diverse
zangculturen. Daarbij kan aangetekend worden dat het opnemen van lichte
muziek niet ten koste is gegaan van de hoeveelheid traditionelere
gezangen.

Het bovenstaande voorbeeld toont al aan dat er in de protestantse kerken
niet alleen maar in de eigen taal gezongen hoeft te worden: we komen
opvallend veel Engelstalige, maar ook Duitse, Franse, Italiaanse en
Spaanse teksten tegen. Voor sommige rechtgeaarde protestanten zal het
even slikken zijn als ze zien dat er ook Latijnse gezangen in het Liedboek
staan. Zo kan bij een protestantse uitvaartdienst het ‘In paradisum’ worden
aangeheven.

Het Liedboek en de r.-k. kerkmuziekpraktijk?
Met dit nieuwe Liedboek hebben we dus te maken met een oecumenische
bundel. Een aanzienlijk deel van het aangeboden repertoire past naadloos
in de katholieke traditie (in de meest brede zin van het woord) en tot onze
schaamte moeten we zelfs constateren dat het protestantse liedboek meer
gezangen uit de katholieke traditie
heeft opgenomen dan menige
katholieke zangbundel: oudchristelijke hymnen, een korte versie van het ‘Te
Deum’ en zelfs een vertaling van het ‘Stabat Mater’ (nr. 573)!
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(advertentie)

Het Parochiebestuur van de Heilige Thomas zoekt zo spoedig mogelijk voor
het Bernarduskoor (Parochiekern Hazerswoude Rijndijk) een
dirigent (m/v)
Het Bernarduskoor is een gemengd koor met 24 leden, dat een lange
geschiedenis kent en behoort tot een van de oudste koren van Nederland. In
2014 bestaat het koor 180 jaar. Het repertoire is vooral hedendaagse kerk
muziek. Daarnaast zingen wij ook Latijn. In de regel zingen wij 2 x per maand op
zondag in de Bernarduskerk, als ondersteuning van de Eucharistieviering, Woorden Communieviering of een Gebedsdienst. Tevens zingen we enkele malen per
jaar op een andere locatie.
Voor de leden is naast het met plezier zingen ook het sociale aspect van belang,
maar kwaliteit van zingen staat voorop. De reguliere repetities zijn op
dinsdagavond van 20:00 - 22:00 u in de Bernarduskerk te Hazerswoude Rijndijk.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
•
Op overtuigende wijze leiding kan geven aan een gemengd, meerstemmig koor.
•
Affiniteit heeft met de hedendaagse liturgie
•
Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
•
Op een inspirerende en enthousiaste wijze ons muzikaal kan leiden
•
Ervaring heeft met een gemengd, meerstemmig koor
•
In overleg met de programma commissie, het programma voorbereidt, vaststelt en
onderhoudt
•
Samen met het Koorbestuur en de leden wil werken aan de muzikale ontwikkeling
van het koor.
Een muzikale opleiding is een pré. Ook kandidaat dirigenten (af)studerend aan een
conservatorium worden uitgenodigd om te reageren.
Wat bieden wij:
•
Verdiensten conform de richtlijnen van het Bisdom Rotterdam.
•
Een goede werksfeer bij een groep enthousiaste koorleden.

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Anne-Marie de GrootWesselingh, tel. 0655876875 of mailen naar amwess@gmail.com.
U kunt uw sollicitatie vóór 31 december 2013 sturen naar het Secretariaat van
het Parochiebestuur van de Heilige Thomas, t.a.v. Tineke Heemskerk- de Boer ,
Chopinlaan 10 2394 GL Hazerswoude – Rijndijk
of mailen naar
secretaris@heiligethomas.nl
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Tel daarbij op de grote hoeveelheid gezangen – inclusief die van het
ordinarium – die al bekend zijn in onze parochies en je zou kunnen
constateren dat dit Liedboek zondermeer geschikt is voor gebruik in de
rooms-katholieke kerken. Het is inderdaad goed mogelijk om daar met het
Liedboek 2013 in de hand een viering verantwoord met zang te omlijsten.
Toch moet ook geconstateerd worden dat veel teksten (en melodieën) wat
verder af staan van de rooms-katholieke traditie en het valt daarom niet te
verwachten dat de bisschoppen het Liedboek ooit in zijn geheel zullen
goedkeuren voor gebruik in de liturgie.
Wel mogen we vaststellen dat er in de afgelopen decennia er een
voortdurende wisselwerking heeft plaatsgevonden tussen de protestantse
en rooms-katholieke kerkmuziekpraktijk en dat ook dit nieuwe Liedboek
ongetwijfeld zijn invloed zal doen gelden op het toekomstige zangrepertoire
in de r.-k. kerken van Nederland en Vlaanderen.
Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. Interkerkelijke Stichting voor
het Kerklied / BV Liedboek, 2013. Zie www.liedboek.nl voor de diverse
edities. Verkrijgbaar bij de boekhandel en via diverse webwinkels.
(Dit artikel verscheen eerder in Continuo, jrg. 28, nr. 1, september 2013,
uitgave Gooi & Sticht)
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Interview
Jeroen Pijpers
Interview met pastoor Peter van der Weide en kerkmusicus Frits Haaze
Ze kennen elkaar amper twee
jaar maar ze kunnen met elkaar
lezen en schrijven als het om
de kerkmuziek gaat. Beide
heren
zijn
afgestudeerd
kerkmusicus, maar een van hen
koos uiteindelijk voor het
priesterschap. Pastoor Peter
van der Weide en Frits Haaze,
beide lid van de KDOV, zijn
door ondergetekende op een
mooie zomeravond geïnterviewd.
Frits werkt 29 jaar in de Sneker
Sint-Martinuskerk waar pastoor
Peter sinds 2 jaar pastoor is.
Frits studeerde in de jaren 60
kerkmuziek in Utrecht, stapte
over naar het Rotterdamse
conservatorium,
studeerde
orgel bij Jet Dubbeldam en
piano bij Lily van Sprengen én clavecimbel bij Henk Dekker aan het toen
nog bestaande conservatorium van Leeuwarden.
Peter studeerde aan het toenmalige NIK en speelde o.a. in de Basiliek van
IJsselstein, waar hij de orgelplek deelde met René Verwer. Hij studeerde
verder aan de Hogeschool voor theologie en pastoraat te Heerlen en
diende aldaar de kerken. De Bolswarder is priester in het bisdom Haarlem,
maar via het Utrechtse kwam hij terug in zijn geboortestreek Friesland.
Deze samenwerking kun je uniek noemen: als de clerus ook verstand van
muziek heeft, kan dat tegen je werken, maar het kan je werk ook
makkelijker maken. Je kunt met een half woord met elkaar spreken, omdat
je samen de vertrouwde wereld kent.
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Samen geven beide heren jaarlijks gedurende de Sneekweek een concert,
beiden bespelen het orgel en Peter kan ook uitstekend zingen. Dat
getuigen ook de RKK-vieringen die beide heren op gezette tijden verzorgen
met deze zingende celebrant.
Ze maken steeds tijdig een korenplanning, de parochie telt namelijk maar
liefst 6 koren: 2 volwassenenkoren, 2 gregoriaanse schola’s, een
kinderkoor en een jeugdkoor. Het ene volwassenenkoor zingt Nederlands
met een vleugje Latijn, het andere volwassenenkoor omgekeerd. Er zijn
een vrouwenschola en een mannenschola, die zingen uit het Graduale
simplex en het Graduale Romanum.
Bij de Eucharistievieringen wordt het altaarmissaal gebruikt, de heren
proberen de traditie te volgen met de mogelijkheden die Vaticanum II biedt.
Peter is destijds als pastoor van de OLV-basiliek in Zwolle in een
hoogkerkelijke bui de oraties gaan zingen en dat doet hij nog steeds.
De viering moet iets oproepen, zeggen de heren, het product ‘viering’ moet
staan als een huis; de zang moet verzorgd zijn, op het altaar moet het
netjes gaan. In de kerk is de sfeer wezenlijk anders dan buiten, de
uitstraling van het geheel en de muziek die er klinkt.
Het
uitstekend
geconserveerde
kerkgebouw uit 1871, ontworpen
door
Pierre
Cuypers,
werkt
uitstekend mee. Voor de toren was
destijds geen geld meer, dus staat
de klok in een losse klokkentoren in
de tuin van de pastorie. De klokken
komen van gesloten kerken en
kregen in Sneek een nieuwe plaats.
Als een van de weinige parochies
zijn de details op de parochiewebsite
te lezen!
Wat is goede kerkmuziek? ‘De zang
en de tekst moeten in overeenstemming met elkaar zijn, geen
rijmelarij, het moet op z’n plek
vallen’, zegt Frits.
“‘Wij danken het koor voor de
opluistering van deze mis’ is een verkeerde benadering,” zegt Peter. ‘De
muziek is geen behang van een viering, de muziek is een wezenlijk
onderdeel, de muziek drukt uit wat op dat moment nodig is, het moet zijn
werk doen. In de liturgie sta je met beide benen op de grond, maar je bent
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(advertentie)

Bij het r.-k. Gemengd koor Vox Laudans
van de parochie St.-Pancratius te Amsterdam Oud-Sloten
is per 1 januari 2014 de functie vacant van
ORGANIST
Duits en Engels sprekend is geen bezwaar.
Het koor zingt hoofdzakelijk Latijnse missen
van o.a. Perosi, Bruckner, Gounod,
Haydn, Mozart, Schubert e.v.a.
De liturgie verzorgen wij met gregoriaanse gezangen en anderstalige
werken, op de eerste, derde en soms vijfde zondag van de maand
om 10.30 uur.
Repetities iedere vrijdag van 13.30-15.30u. in de St.-Pancratiuskerk.
Voor nadere informatie gelieve men contact op te nemen met
de dirigent, de heer Ben Niekus
tel: 0299-463775 of 06-29348914
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toch opgetild, het moet in de kerk niet te gewoon zijn’. Zoals kardinaal
Alfrink zei: ‘De gewone dingen moet je buitengewoon doen.’ Dus: ‘Wat de
mensen in de kerk graag horen, verlangen ze uit eigen sentiment, maar je
moet ze ook wat leren. Als je uit de kerk komt moet je jezelf anders voelen
dan je er in bent gegaan’.
Frits stelt: ‘Als je niet meer
gelooft, kun je dit werk niet
doen. Het is een eenheid. Met
de kerkmuziek word je
opgenomen in het geheel, je
komt er als het ware niet
meer
vanaf’.
Frits
is
aangestoken
door
de
orgelconcerten van Händel,
die vaak gespeeld werden
door Han van Koert, dirigentorganist van de Haagse Sint
Antonius Abt waar Frits zijn
loopbaan als koorzangertje
begon. Han van Koert was
zijn inspirator om het vak in te
gaan.
Peter stelt: ‘Het één verbindt het andere, de kerk maakt de verbinding met
het schone, de leus van de KRO Verum, Pulchrum et Bonum (het ware, het
goede en het schone) is van toepassing. Tijdens de viering moet het
bruisen of zoals emeritus-pastoor van Sneek, Leo van Ulden ofm ooit zei:
‘Er moet een schuimende sfeer hangen’.
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Recensies
Zingen als vanzelf (Ruud Hoogenboom)
Als het gaat om inzingen, zijn er in het
verleden
al
verschillende
uitgaven
gepubliceerd. De ondertitel van bovenstaand
boek, "40 inzingers en canons om een
koorrepetitie origineel en effectief te
beginnen", trok mijn aandacht. Auteur Rienier
Bavinck, die ook workshops geeft (zie
www.reinierbavinck.nl), blijkt een veelzijdig
musicus en theatermaker te zijn. Zo werkt hij
onder meer bij Scholen in de Kunst in
Amersfoort en is hij artistiek leider van
Muziektheatergroep Totaal.
In de inleiding schrijft hij als verantwoording
dat een goed inzingprogramma veel meer te
bieden heeft dan warming-up. Goede
inzingoefeningen voldoen volgens hem aan
de volgende criteria:
1. het stimuleert de concentratie;
2. het stimuleert het groepsgevoel;
3. het biedt aanknopingspunten voor stemvorming;
4. het is een vocale en muzikale (soms theatrale) uitdaging;
5. het is een vocale, muzikale voorbereiding van wat aan bod komt in de
repetitie;
6. het geeft energie en is leuk om te doen!
Verder geeft de inleiding 'tips voor het gebruik van de piano', met de
modulatieakkoorden van dominantseptiem naar een halve toon hoger.
Hierdoor komt de tip om 'laag' te beginnen ook uit de verf. Voor onze
achterban bekende theorie mag ik aannemen.
Zowel klassieke als lichte muziekstijlen, bijvoorbeeld een popvocalise,
swingende ritmes, komen aan bod. Naast inzingers zijn er ook drie soorten
meerstemmige oefeningen: canons, loopsongs (uitgeschreven canons, die
na elkaar stoppen) en quodlibets. Nederlandstalige oefeningen hebben
bovendien een Engelse tekst eronder. Ongeveer de helft van de 'songs' is
sowieso Engelstalig. "Gelukkig kijken steeds meer koren over de grenzen
van hun genre. Het kan namelijk leuk en leerzaam zijn als een popkoor
eens een klassieke oefening doet en vice versa", aldus Bavinck.
De eerste twaalf oefeningen richten zich op ademsteun, legato en
resonans. De volgende zeven vooral op dictie en articulatie. Ten slotte is er
een 22-tal canons, afwisselend, maar ook met aandacht voor ritmische
correctheid en maatwisselingen. Sommige stukken missen hun
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oorspronkelijke doel, lijkt mij. De oefening Beautiful Day is meer een
zelfstandige compositie. Of, zoals vóór het lied gemeld, een "meeslepende
toegift" van een concert in gospelstijl.
De uitgave Zingen als vanzelf is het resultaat van vijftien jaar ervaring. Het
boekwerkje is geschikt voor jeugdkoor tot en met professioneel koor, zeker
vanwege de grote mate van afwisseling in stijl, moeilijkheidsgraad en
mogelijke toepassingen. Het boek biedt een goed alternatief voor de soms
wat obligate toonladders en drieklanken en gemaakte klinkeroefeningen,
die je vaak hoort. (Ruud Hoogenboom)
Reinier Bavinck, Zingen als vanzelf, Harmonia, 2012, 28 blz., 28 blz., ISBN
978-90-431-3546-7, ook te bestellen via sales@dehaskehalleonard.com,
0513-653053, HU 4340-401, 9,95 euro.
Songbooks Top 2000 en Liedjes die blijven (Ruud Hoogenboom)
Bij het doorbladeren van Top 2000 Songbook bekroop
mij, bij het zien van de dikte van het boekwerk, even
het gevoel dat alle 2000 liederen erin stonden. Het
bleek evenwel te gaan om 50 hits. Veel 'evergreens'
uit de tijd van de "Beat-missen", toen alternatieve
Nederlandstalige teksten werden gezet op liederen als
Let it be, Killing me softly, Dancing Queen, Hey Jude.
Maar ook staan er songs in die je soms nog steeds
hoort, als Morning has broken, Imagine en You're the
inspiration. Wel een vreemde eend in de bijt voor
bespreking in ons vakblad, maar wellicht zou een
aantal oudere leden het wel op prijs stellen zo'n nummer eens aan te
pakken. Bovendien zijn er weinig leden in ons bestand, die volledig kunnen
leven van hun kerkmuziekwerk, lijkt mij. Mocht u dus andere koren hebben,
die zich aangesproken voelen tot Radio 2-top 2000-werk, dan is
onderstaand boek een heel handig overzicht van liederen uit het verleden.
De arrangementen gaan van vrij eenvoudig tot vrij lastig, dus dat hoeft u
niet te weerhouden.
In de vergelijkbare uitgave Liedjes die blijven, verzameld en gearrangeerd
door Mieke van der Brugge en Joost van Leeuwen, staan maar liefst 166
liederen. De reden voor uitgave is edel te noemen:
"Als een groep mensen, in leeftijd variërend van tien
tot tachtig jaar, samen liedjes wil zingen, lijkt het of
hun gemeenschappelijk repertoire na twee à drie
liedjes uitgeput is. Maar na wat zoeken blijkt dat ze
over en weer veel meer nummers kennen dan ze
aanvankelijk
dachten".
Dat
zoekwerk
naar
overlappend repertoire is u nu dus uit handen
genomen. Kun je nog zingen, zingen dan mee, is wat
mij betreft niet meer alles bepalend. In de huidige
verzorgingscentra zul je er nog ver mee komen,
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maar deze uitgave biedt hulp aan toekomstige generaties! Het is ook breed
van toepassing, omdat de pianoniveaus (eenvoudig = circa drie jaar les t/m
gevorderd) erbij staan aangegeven. Daardoor is het breder bruikbaar dan
vormingscentra, school of bejaardenhuis. Het zijn stuk voor stuk bekende,
goed zingbare liederen (in de regel niet hoger dan d") met een spreiding
over genres (o.a. cabaret, spirituals, showbizz, Pop en Rock), tijden en
landen (m.n. Nederland, maar ook Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland,
Amerika, overige landen). Kortom voor elk wat wils, vanaf kinderkoor tot
gemengd koor, jeugd tot bejaarden. Breed inzetbaar dus. Aanbevolen!
(Ruud Hoogenboom)
* Top 2000 Songbook, 254 blz., 2007, 24,95 euro, ISBN 978-90-431-29220, DHP 1084506-401.
* Liedjes die blijven, verzameld en gearrangeerd door Mieke van der
Brugge en Joost van Leeuwen, 319 blz., 2009, 29,95 euro, DHP 1094406401.
Beide uitgaven ook te bestellen via sales@dehaskehalleonard.com, 0513653053. www.dehaske.nl.

Hommage aux Maîtres de Sainte-Clotilde, composities van Franck,
Pierné, Tournemire, Duruflé, Ermend Bonnal, Langlais en Cogen.
Olivier Penin (orgel), Festivo 6962432, tijdsduur 72’, prijs € 19,95
(René Verwer)
Het Cavaillé-Coll-orgel in de Parijse Ste.-Clotilde mag wereldvermaardheid
genieten, het is opvallend dat er relatief weinig opnames van bestaan.
Langlais nam indertijd hier de grote orgelwerken van Franck op, verder
maakte hij enkele grammofoonplaten met eigen composities en
improvisaties. Georges Delvallée koos dit instrument voor een selectie uit
het Orgue Mystique van Tournemire, Langlais’ leerling Henk Klop kreeg
gelegenheid om een plaat te maken, maar dan heb je het in grote lijnen
gehad. Daarom is deze cd van de vorig jaar benoemde titularis Olivier
Penin (* 1981) een welkom geschenk.
Het orgel kent een bewogen historie. In 1859 voltooide Cavaillé-Coll een
instrument met drie klavieren en 46 registers, volgens Raugel ‘l’un des plus
remarquables pour la qualité de ses timbres’. In 1933 nam het
registeraantal toe tot 56 stemmen, bij welke gelegenheid Beuchet-Gloton
de manuaal- en pedaalomvang uitbreidde tot c4 resp. g1. In 1962 volgde
een algehele elektrificatie door Beuchet-Debierre en werden vier nieuwe
registers toegevoegd. Twintig jaar later vond een kleine restauratie door
Barberis plaats, totdat de vorige organist Jacques Taddei het instrument in
2003 liet uitbreiden tot 71 stemmen, inclusief Bombarde 32’ en Chamade
8’, twee registers die eigenlijk totaal overbodig zijn. De functie van de
‘tribune sacrée’ werd opgeheven: de speeltafel werd op de eerste
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(koor)tribune geplaatst. Op de plek waar Franck, Tournemire en hun
opvolgers vertoefden, liggen nu de pijpen van de Trompette en Chamade.
Je moet echt je ogen uitwrijven om dit te aanschouwen.
Ten tijde van de opname was ik met enkele vrienden in de Ste.-Clotilde.
Penin bood ons de gastvrijheid om geruime tijd te spelen en het
orgelinterieur te bezichtigen. Je ziet pijpwerk van diverse makelij en
tezamen met de elektro-pneumatische apparatuur krijg je allerminst de
indruk met een ‘monument historique’ te maken te hebben. Beneden in de
kerk staat nog een vierklaviers (!) speeltafel opgesteld voor concertant
gebruik.
Toch is de huidige klank uniek binnen het oeuvre van Cavaillé-Coll en wil ik
enkele positieve vermeldenswaardige punten met name noemen. Reeds
onder Tournemire werden de Flûtes octaviantes 4’ afgesneden tot open
fluiten, de 16’-resultanten van de mixturen dichtgestopt en vanaf de jaren
’60 waren de beide Plein jeux omgevormd tot ordinaire neobarokke
mixturen. Dit alles is teruggedraaid: het Grand-Orgue bezit wederom een
prachtig klassiek (repeterend)
Plein-jeu en het Positif een (nietrepeterend) Plein-jeu harmonique
III-VI. De fluiten zijn verlengd en de
algehele intonatie van het CavailléColl-pijpwerk is door Bernard
Dargassies piëteitvol ter hand
genomen. Het resultaat is in de
Franck-werken (Pièce héroïque,
Deuxième Choral en Prélude,
fugue
et
variation)
duidelijk
waarneembaar en Penin kon op de
cd terecht de kwalificatie ‘aux
Grandes-Orgues restaurées de
Sainte-Clotilde’ vermelden.
Het programma is met zorg samengesteld: fraaie fluitklanken in de Prélude
van Pierné, waarbij zich in de reprise naadloos de tongwerken van het
Récit voegen. De Plein-jeux in Tournemires Fantaisie de l’Epiphanie zijn
een lust voor het oor en er is geen Rouen of Toulouse meer nodig om deze
prachtmuziek optimaal uit te voeren. Duruflé was tussen 1920 en 1927
‘suppléant’ van Tournemire en het getuigt van goede reden om zijn Scherzo
op deze cd op te nemen. Ook hier de nodige mystiek. Tournemire zou in
zijn testament de wens hebben geuit om Langlais tot zijn opvolger te
benoemen. Uiteindelijk werd deze in 1945 organist, maar tot zijn overlijden
een jaar eerder was Joseph Ermend Bonnal titularis, wiens orgelmuziek
onterecht in de vergetelheid is geraakt. Een eerdere opname van La vallée
du Béhorléguy, au matin – een nogal impressionistische titel voor een
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orgelwerk – werd door Isoir gemaakt. Deze muziek smaakt naar meer.
Nativité (uit Poèmes évangéliques) en Acclamations (uit Suite médiévale)
van Langlais zijn genoegzaam bekend, maar altijd een feest om op zijn
eigen orgel te horen (met de schitterende ‘grande’ Cromorne van het Positif
en de grommende tongwerkensembles). Pierre Cogen was vervanger van
Langlais en volgde hem in 1987 op (samen met Taddei). Zijn Offrande uit
1988 is een eerbetoon aan zijn voorganger, met subtiele stemmenweefsels
en harmonieën.
Een herboren orgel, bespeeld door een organist van formaat. Van harte
aanbevolen!

CD's met oeuvre van Bernard Bartelink (Petra Veenswijk)
De cd bestaat al wat langer, op verzoek van Bernard Bartelink hernieuwde
aandacht voor de cd, live opgenomen tijdens concerten in de Kathedrale
Basiliek Sint-Bavo Haarlem.
De cd´s vormen als het ware een
muzikale bloemlezing en geven een
klankbeeld van Bernard Bartelinks
composities ontstaan tussen 1955 en
2006.
De
composities
bevatten
voornamelijk kerkmuziek, zowel vocaal
als instrumentaal, en zijn zeer divers. Zo
hoort men naast een mis (Festival Mass)
een volledig Requiem (Requiem pro
Elisabeth),
diverse
motetten
en
orgelcomposities voor zowel de liturgie
als de concertzaal. Tevens hoort men
Bartelink als meesterlijk improvisator
(over Ballade Anatolienne).
De volgorde van de composities op de twee cd´s is willekeurig gekozen en
ook zijn er diverse uitvoerende musici. Zo hoort men als koren het
Kathedrale Koor o.l.v. Fons Ziekman, de Amsterdamse Cantorij o.l.v. Frank
Hameleers en de Haarlem Voices o.l.v. Sara Barett. Organisten die te
beluisteren zijn, naast Bartelink zelf, Ton van Eck, Gemma Coebergh, Dirk
Out en Gerard Maters. Tevens hoort men verschillende vocale en
instrumentale solisten.
Het moge duidelijk zijn dat deze dubbel-cd een rijk document is, van een
componist die van grote betekenis is geweest voor de Nederlandse
kerkmuziek van de tweede helft van de 20ste eeuw.
KDOV-blad Winter 2013 | 30

De composities van Bartelink kenmerken zich door een gematigd modern
klankidioom. Naast een grote lyriek is er steeds een opvallende rol voor de
ritmiek. Er wordt een duidelijke vormgeving gehanteerd, die men vooral in
de grotere composities goed herkent.
Naast de reeds bekendere orgelcomposities zoals bv. zijn Toccata (1955),
Elegie (1980), Voluntary for a Festival Day (1971) en zijn drie versetten
over Lumen ad revelationen gentium (1961) hoort men zijn verrassende
Preludium, Fuga en Hymne over "Honneur à toi, glorieux de la Salle"
(1995), gecomponeerd ter nagedachtenis aan de verzetsstrijder Joseph
Klingen FSC, die geëxecuteerd werd. Een compositie, waarin men duidelijk
de invloed van leermeester Gaston Litaize herkent. Wat mij betreft zéér de
moeite waard! Ook het Colloquio per tre organi, (samenspraak voor drie
orgels) (1985), welke als thema de paassequens "Victimae Pascali Laudes"
heeft, is een boeiende compositie, die later voor orgel-solo door Bartelink
werd bewerkt.
Behalve een aantal grote koorwerken, waarvan het Requiem Pro Elisabeth
het absolute hoogtepunt vormt (luister eens naar de prachtige
instrumentatie), is er ook een aantal werken voor solozang en orgel
opgenomen. Schitterend zijn de Zaligsprekingen voor bariton en orgel
(1960), uitgevoerd door Serge Novique en Bernard Bartelink, waarbij het
orgel in samenspraak is met de vocalist. Men ervaart hierbij de
meesterhand op het Willibrord-orgel. Voor het feestconcert Bernard
Bartelink 75 jaar, maakte hij als compositieopdracht de virtuoze Fantasie
voor fluit en orgel (2004). Aan de cd werden tevens toegevoegd drie
Psalmlieder in opdracht van Hermann Busch gecomponeerd voor sopraan,
fluit en orgel.
De twee cd´s (samen ruim 2 uur muziek) vormen een representatief
klankbeeld van het grote oeuvre van Bernard Bartelink. De cd´s zijn
absoluut een must voor iedere kerkmusicus om in huis te hebben. De
opnames zijn gemaakt door Jos van der Linden. Ze zijn alle van goede
kwaliteit, maar soms wel erg direct opgenomen. Het zijn live-opnames, dus
achtergrondgeluiden zijn helaas aanwezig. Dit doet niets af aan het grote
belang van het tot stand komen van dit klankdocument.

*Deze cd is niet in de handel, maar kan wel besteld worden bij
Bernard Bartelink, Waddenstraat 313, 2036 LH Haarlem,  023-5327070
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Berichten
Ontbinding Stichting Ward Centrum Nederland
Op zaterdag 5 oktober 2013 heeft het bestuur van de Stichting Ward
Centrum Nederland besloten de stichting te ontbinden. Het Nederlandse
basisonderwijsveld blijkt nauwelijks nog belangstelling te hebben voor een
muziekmethodiek, die gebaseerd is op een brede én gedegen ontwikkeling
van het innerlijk gehoor, op gezonde stemontwikkeling en op het leren
lezen en schrijven van muziek. Het accent ligt momenteel op kortstondige
muziekprojecten enerzijds en allerlei vormen van talentselectie anderzijds.
Het bestuur van Ward Centrum Nederland beschikt noch over de financiële
middelen noch over de mankracht om dit tij te keren en heeft daarom
besloten haar activiteiten te staken en de stichting te ontbinden. Voor
informatie over de Wardmethode, de methode Stepping Tones en over 'Het
woord dat vleugels kreeg' kunt u contact opnemen met Wilko Brouwers:
wilko.brouwers@iae.nl
Hymnologieboek deel IX
Het negende deel van de serie over Hymnologie is verschenen. Dit deel
gaat over het lutherse piëtisme in Duitsland en over enkele gereformeerde
piëtistische dichters. Naast liederen van o.a. Salomo Franck komen
liederen van Neander en Tersteegen aan de orde. Het boek is minder
omvangrijk dan het vorige deel. Het boek telt 372 pagina’s, waarvan 4 in
kleur. De omvang heeft tot gevolg dat de prijs lager is dan het vorige deel.
Het boek kost excl. verzendkosten € 26,95. De verzendkosten bedragen €
3,70.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u het boek bestellen bij Arie Eikelboom
arie.eikelboom@wxs.nl of bij orders@pumbo.nl.
Zie ook www.arieeikelboom.nl
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