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Van het bestuur
De bestuursleden Jean-Pierre Steijvers en Theo Menting hebben te
kennen gegeven dat zij het lidmaatschap van het bestuur niet langer
zullen voortzetten. Zij blijven wel KDOV-lid.
Bij de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 18 oktober jl. is dit
meegedeeld en is besloten dat er geen vacatures ontstaan, omdat het
bestuur met vijf leden voldoende slagvaardigheid bezit.
Als er bijzondere taken of projecten verricht moeten worden, zal het bestuur
incidenteel een beroep doen op leden, zonder dat die daarmee deel gaan
uitmaken van het bestuur.
Het bestuur dankt de beide aftredende bestuursleden voor hun bijdrage aan
het bestuurswerk en hoopt dat zij zich op andere manieren willen blijven
inzetten voor de vereniging.
Ons erelid Bernard Bartelink overleed zondag 19 oktober jl. Ik
verwijs naar zijn herinneringen in het KDOV-blad herfst 2010 en
naar de cd met zijn muziek, waar hij in het KDOV-blad winter 2013
melding van maakt. Een interview met hem staat in het KDOV-blad winter
2009 en herfst 2013.
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Ontwikkeling rechtspositie
In januari a.s. is er weer rechtspositioneel overleg met de economen
en de secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Intussen is er contact geweest over de pensioenregeling kerkmusici bij
Centraal Beheer Achmea. Per 1 januari jl. is de pensioenregeling in verband met een aantal wettelijke en fiscale wijzigingen aangepast. Door de
lagere kosten die voortvloeien uit de wettelijk verplichte aanpassingen, met
name het partnerpensioen ontstond ruimte om het zogeheten ANW-hiaat
voor 50% mee te verzekeren.
De communicatie door Centraal Beheer Achmea en de werkgevers met de
verzekerde kerkmusici over de nieuwe pensioenvoorziening en het
premievrij maken van de oude, verdient niet de schoonheidsprijs.
Overigens blijkt dat kerkmusici niet alleen bij Centraal Beheer Achmea voor
hun pensioenregeling zijn verzekerd. (BH; december 2014)
Het bestuur en de redactie wensen u tenslotte Zalig Kerstmis en
jaarwisseling, en daarbij de beste wensen voor 2015 !

Personalia
Overleden:
Ad de Goeij, te Nijmegen, op 11 oktober 2014.
Bernard Bartelink, erelid, te Haarlem, op 19 oktober 2014.
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In memoriam
In memoriam Bernard Bartelink (24-11-1929 - 19-10-2014)
Ton van Eck

Bernard Bartelink achter het Willibrordusorgel in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te
Haarlem

Op zondag 19 oktober jl. overleed onverwacht op de leeftijd van 84 jaar
Bernard Bartelink, honorair titulair-organist van de kathedrale basiliek SintBavo te Haarlem.
Bernard Bartelink werd geboren op 24 november 1929 te Enschede. Zijn
eerste muzieklessen ontving hij van Carel Jacobs (voormalig directeur van
het Twents Muzieklyceum in Enschede). In 1950 ontving hij het diploma
van het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht voor de
hoofdvakken orgel en directie. Zijn orgelleraar aldaar was Albert de Klerk.
In 1954 behaalde hij de Prix d'Excellence voor orgel aan het Amsterdamsch
Conservatorium bij Anthon van der Horst en in 1955 deed hij eindexamen
compositie bij Léon Orthel. In 1961 was hij winnaar van het Internationaal
Improvisatieconcours in Haarlem.
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Nadat hij een aantal jaren werkzaam was geweest als organist van de
parochiekerk van O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans
(Obrechtkerk) te Amsterdam, volgde in 1971, als kroon op zijn kerkmuzikale
carrière, de benoeming tot titulair-organist van de kathedrale basiliek St.
Bavo in Haarlem, een functie die hij tot 1 december 1999 zou uitoefenen.
Hij kreeg daar de beschikking over het zojuist geplaatste Adema-orgel uit
de kerk van de H. Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam.
Daarnaast was Bernard Bartelink tot september 1989 hoofdvakdocent voor
orgel en improvisatie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en
aan het Twents Conservatorium te Enschede. Hij concerteerde veelvuldig
in binnen- en buitenland, met name tijdens tournees in de Verenigde
Staten, Zuid-Amerika, Korea, Nieuw-Zeeland, Rusland, Noorwegen,
Denemarken en Duitsland. Meerdere malen was hij te gast als solist in The
Royal Festival Hall in Londen en verder in de Notre Dame-kathedraal in
Parijs en The National Cathedral in Washington D.C. Ook trad hij
regelmatig op met het Koninklijk Concertgebouworkest, waaraan hij tot
1994 verbonden was. Vanaf 2001 concerteerde hij in Spanje, Polen,
Frankrijk en Engeland (St. Paul's Cathedral en Westminster Cathedral).
Regelmatig was hij jurylid bij nationale en internationale concoursen, met
name in Haarlem (Internationaal Improvisatieconcours en het César Franck
Concours) en in Kazan (Rusland). In 2005 was hij bij de Internationale
Improvisatiewedstrijd van het festival van Europese Kerkmuziek in
Schwäbisch-Gmünd (Duitsland) tevens juryvoorzitter.
Als componist van koor-, orgel- en kamermuziek kreeg Bernard Bartelink
opdrachten van o.a. de stad Amsterdam, het Ministerie van Cultuur
Recreatie en Maatschappelijk werk, de St. Gregoriusvereniging, de
kathedrale basiliek Sint-Bavo, de Nationale Commissie voor Liturgie, de
S.N.K (Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties) en de Johan
Wagenaarstichting.
Bernard Bartelink was niet alleen een bezield liturgisch organist die trouw
en geïnspireerd zijn kerkmuzikale plichten vervulde, waarbij hij kon putten
uit zijn enorme repertoire, maar ondernam tevens actie om de orgelcultuur
in de Haarlemse kathedraal op een uniek hoog plan te brengen door in
1974 de jaarlijkse serie Zaterdagmiddagconcerten in het leven te roepen
(van de tweede zaterdag na Pasen t/m de laatste zaterdag in september),
alsmede in 1976 het driejaarlijkse César Franckconcours en de eveneens
driejaarlijkse César Franck Studiedagen, later Masterclass César Franck.
Dankzij deze initiatieven kwamen het Willibrordusorgel en de kathedrale
basiliek Sint-Bavo al snel internationaal op de kaart te staan als centrum
van de orgelcultuur en kregen de concerten en het concours internationaal
ook grote waardering en erkenning. Hij was ook de drijvende kracht achter
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de voltooiing van het Willibrordusorgel met een vierde klavier en met de
ontbrekende registers.
Zijn inspanningen hebben tevens een niet te onderschatten bijdrage
geleverd aan de internationale uitstraling van de stad Haarlem als centrum
van de orgelcultuur.

Bernard Bartelink achter de klavieren van de Sint Cathrien te Eindhoven

Niet voor niets staat op de plaquette bij het Willibrordusorgel die bij
gelegenheid van zijn afscheid in 1999 werd aangebracht: fideliter
organisans (met getrouwheid organiserend).
Bernard Bartelink beschikte over een bijzonder groot en breed repertoire uit
alle stijlperiodes en was daarnaast een uitmuntend improvisator. Zijn
repertoire was zo groot dat hij in staat was om binnen één week van welke
Nederlandse organist ook een concert over te nemen, zonder wijzigingen in
het programma aan te hoeven te brengen. Zo nam hij eens op 12 oktober
1991 in de Lutherse Kerk in Den Haag een concert over van Charles de
Wolff, die zich een week tevoren ziek meldde, met op het programma onder
meer de grote koraalfantasie "Wachet auf, ruft uns die Stimme" van Reger.
Bernard Bartelink is tevens een aantal jaren bestuurslid geweest van de
Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (thans de Koninklijke
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Vereniging van Organisten en Kerkmusici). Ook was hij enige tijd adviseur
bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad.
Ook na zijn pensionering als organist van de kathedrale basiliek Sint-Bavo
bleef hij tot vorig jaar internationaal actief als concertorganist. Op 13 april
2013 nam hij, op 83-jarige leeftijd, met het openingsconcert van de 40ste
serie door hem in het leven geroepen Zaterdagmiddagconcerten, in de
Kathedrale Basiliek afscheid van het concertpodium. Hij vertolkte toen een
programma met werken van Haarlemse componisten, waaronder ook eigen
composities.
Voor zijn grote verdiensten op cultureel gebied werd hij op 26 september
1998 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en wegens zijn
grote verdiensten voor de kerkmuziek tot Ridder in de Orde van Sint
Silvester. Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek was hij
tevens drager van de medaille in zilver van de Société académique "Arts,
Sciences et Lettres" te Parijs.
De uitvaart vond plaats in de kathedrale basiliek Sint-Bavo op zaterdag 25
oktober 2014 om 11 uur. Voorganger was plebaan Hein-Jan van Ogtrop.
De Bavocantorij zong o.l.v. Honorair Magister Cantus Fons Ziekman en
Magistra Cantus Sanne Nieuwenhuijsen. Zijn oud-leerlingen Ton van Eck,
Michael Hedley, Dirk Out en Jaap Stork bespeelden het Willibrordusorgel
en het Transeptorgel. Daarbij werden, naast orgelcomposities van Bernard
(Elegie, Voluntary for a Festal Day, Fantasia Victimae Paschali Laudes,
Partita piccola "Lumen ad revelationem gentium") tevens zijn Beati Mortui
en zijn Vredeslied voor koor en orgel ten gehore gebracht. De
teraardebestelling volgde aansluitend op de r.-k. begraafplaats St.Adelbertus te Bloemendaal.
Moge hij rusten in vrede.
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In memoriam Toine Schreurs
(Leiden, 4 november 1942 - Landsmeer, 12 november 2014)
Ton van Eck en Victor Timmer
Op woensdag 12 november jl. overleed
plotseling Toine Schreurs, van 1979 tot
2002
directeur
van
Adema’s
Kerkorgelbouw.
Toine werd op jonge leeftijd als
pleegkind opgenomen bij Hubert en
Marie
Louise
Schreurs-Piël
in
Amsterdam. Na het doorlopen van de
ambachtsschool kwam hij te werken in
het bedrijf dat na het overlijden van
Joseph Adema in 1943 onder leiding
stond van diens neef Hubert Schreurs.
De werkplaats was toen nog gevestigd
in een pakhuis aan de Lauriergracht
nummer 123. Daar leerde Toine alle
aspecten van het orgelmakersvak,
behalve het vervaardigen van metalen
pijpen, want die lieten de Amsterdamse
Adema’s van oudsher toeleveren door
gespecialiseerde bedrijven in zelf geconcipieerde mensuren. (Ook hun
grote voorbeeld Cavaillé-Coll deed dat overigens). Net als Hubert Schreurs
had Toine één grote passie: orgels en dan vooral de Franse instrumenten
uit de 19de eeuw. Daarbij bleek hij, wat betreft het orgeltype, wel trouwer
aan de 19de-eeuwse Adema-traditie dan Hubert, die behoorlijke invloeden
had ondergaan van het Franse Orgue néoclassique.
In 1979 moest Toine van de ene op de andere dag onvoorbereid de leiding
van het bedrijf op zich nemen, nadat Hubert Schreurs door een
hersenbloeding op slag blijvend arbeidsongeschikt was geworden. Dankzij
zijn praktische kennis van de orgelbouw, zijn enorme inzet en zijn werkdrift
slaagde hij daar in, temeer omdat hij zich gesteund wist door ervaren
medewerkers als Willem en Nico van Geijlswijk en Cor Helling, en drie
jongere werknemers: Lex Lases, die tot aan zijn overlijden in 2013 door een
noodlottig ongeval bij Adema’s Kerkorgelbouw werkzaam bleef, en de later
toegetreden Olof Vugs en Ernst Jongenotter, die nog steeds bij het bedrijf
werkzaam zijn.
Bovendien bleek dat Toine in de voorafgaande jaren grondig kennis had
genomen van de inhoud van het bedrijfsarchief, waaronder de
correspondentie met Charles-Marie Philbert. Daarvan hebben we bij ons
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onderzoek naar de orgelmakers Adema, Pierre Veerkamp en Charles-Marie
Philbert veel kunnen opsteken. Ook bleek hij ook over een grote kennis te
beschikken van de 19de-eeuwse religieuze architectuur. Het leek wel alsof
hij het boek van Jan Kalf over de r.-k. kerken in Nederland uit het hoofd had
geleerd. In dat opzicht bleek hij een goede gesprekspartner van wijlen dr.
Arjen Looyenga. Toen we ooit met Toine meereden, bleek dat hij geen
kaart kon lezen, maar zich oriënteerde op de (neogotische) kerktorens.
Opmerkelijk was tevens zijn belangstelling voor de schilderkunst uit de
eerste decennia van de 20ste eeuw.
Toine en zijn medewerkers kozen principieel voor het orgeltype uit de
tweede helft van de 19de en de eerste decennia van de 20ste eeuw, en
vooral de orgels uit eigen stal.
Mede door de toenmalige economische
crisis, de voortschrijdende terugloop van
de kerkelijke meelevendheid in ons land en
de opkomst van vieringen met andere
instrumenten dan het orgel, waren de
tijden voor de orgelbouw verre van
gemakkelijk. Door zijn enorme ijver - hij
werkte 6 à 7 dagen per week - en dankzij
de inzet en loyaliteit van zijn medewerkers
Orgel van de Mozes en
kon Toine zijn bedrijf laten overleven in
Aäronkerk te Amsterdam
een periode waarin bijvoorbeeld een grote
rooms-katholieke orgelbouwer als Vermeulen te Alkmaar zich genoodzaakt
zag
zijn
poorten
te
sluiten.
Toine
had
een
behoorlijke
onderhoudsportefeuille waarvoor hij zich volledig inzette. Zo werd het
Mozes en Aäronorgel in Amsterdam bij nacht en ontij concertklaar gemaakt
in een tijd waarin het nodig aan restauratie toe was en werd de organist van
de Utrechtse kathedraal, die op de middag van paaszaterdag een technisch
mankement meldde, nog diezelfde avond vóór de paaswake geholpen, en
dat na een drukke week met veel stembeurten.
De keerzijde van de medaille was dat Toine Schreurs bij onderhoud wel
eens erg veel begrip had voor het geldgebrek bij zijn opdrachtgevers en
dan maar noodvoorzieningen trof die hem later (ten onrechte) werden
verweten, want hij zorgde daarbij wel altijd voor omkeerbare oplossingen.
Ook zijn wat slordige verschijning (die voortkwam uit het feit dat hij vaak
rechtstreeks van het werk naar een bespreking kwam) droeg tijdens een
eerste ontmoeting met een potentiële opdrachtgever niet bij aan het
wekken van vertrouwen, maar die mening sloeg later meestal om door zijn
bevlogenheid, hartelijkheid, eerlijkheid en vakkennis. Hij werd als een soort
schilderachtige artiest geaccepteerd en de slordigheid van zijn verschijning
zag men niet terug in het werk.
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In de jaren ’80 en begin jaren '90 kreeg Toine de kans om drie nieuwe
mechanische orgels te plaatsen, zij het met gebruik van oud pijpwerk en
oud materiaal voor de kas. In de St.-Willibrorduskerk te Bodegraven kregen
in 1984 pijpen en delen van het front van het Maarschalkerweerd-orgel uit
de St.-Dominicuskerk te Alkmaar (1897) een plaats. In de kas die de brand
van de H. Agneskerk in Den Haag overleefde werd in 1986 een nieuw
binnenwerk geplaatst met gebruikmaking van uit 1877 daterende pijpen van
het Adema-orgel uit de kapel van seminarie Hageveld te Heemstede. In de
HH. Engelbewaarderskerk te Hazerswoude kregen in 1991 de kas en de
pijpen van het uit 1904 daterende Maarschalkerweerd-orgel uit het St.Elisabethsgesticht in Amsterdam een nieuwe bestemming. De pijpen
werden hierbij op nieuwe mechanische sleepladen geplaatst.
In een periode waarin in ons land de oriëntatie op het 18de-eeuwse Duitse
orgeltype hoogtij vierde, vormde de plaatsing van dergelijke op de esthetiek
van rond 1900 georiënteerde instrumenten een uitzondering.
Vanwege de geringe omvang van zijn bedrijf moest Toine bij grote
projecten nogal eens een beroep doen op vrijwilligers, mede vanwege de
daarmee te bereiken besparingen. Dat gebeurde onder meer bij de
overplaatsing van het Sybrand Ademaorgel (1926) uit de HH. Nicolaas en
Barbarakerk (De Liefde) te Amsterdam
naar de H. Calixtuskerk te Groenlo en de
restauratie en uitbreiding van het Elbertseorgel uit 1924 in de kathedraal van de
HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam.
Hij bleek daarbij een virtuoos in het
enthousiasmeren van deze vrijwilligers.
Die sociale vaardigheid was een
compensatie
voor
zijn
geringe
bekwaamheid in de geschreven taal, want
hij was dyslectisch. Eenzelfde woord
schreef hij in dezelfde offerte soms op drie
verschillende wijzen. Veel van zijn
uitgebreid omschreven offertes hadden
Het orgel van de Calixtusbasiliek
een ouderwets taalgebruik, dat
hij
te Groenlo
ontleende aan opgaven uit het verleden
van het bedrijf, en bevatten de nodige taalfouten. Wie deze offertes echter
hardop voorlas (liefst met een sappig Amsterdams accent) begreep echter
precies waar het om ging.
Ook konden deze offertes prachtige stijlbloempjes bevatten. Zo lazen we bij
een sterk door houtworm aangetast orgel: ik heb ook de rest van de
meubelen in uw kerk onderzocht. Die waren brandschoon. Alleen heeft
Maria een open ruggetje. En bij het typeren van het klankkarakter van een
nieuw te plaatsen klarinet: U kunt de klank, geacht bestuur, het best
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vergelijken met een geit die in een zinken emmer kotst. Wanneer je jezelf
een dergelijk geluid probeert in te beelden, klopt het nog ook!
Die ouderwetse instelling waarbij hij, wars van vernieuwing, hechtte aan
bepaalde tradities, leidde tot een steeds ondoelmatiger bedrijfsvoering,
waardoor hij bij (restauratie)aanvragen van orgels uit de eigen stal die sinds
de oorsprong bij Adema in onderhoud waren, soms niet eens uitgenodigd
werd offerte uit te brengen, zodat hij in 2002, mede om
gezondheidsredenen, de leiding van het bedrijf overdroeg aan zijn
werknemer Ronald van Baekel. Kenmerkend daarbij was dat de
afscheidsbrief van Toine Schreurs nog altijd was getypt op de mechanische
typemachine die zijn vader nog had gebruikt..... Het was het einde van een
tijdperk.
Sinds zijn vertrek leidde hij een wat teruggetrokken bestaan met in de
laatste jaren de nodige gezondheidsproblemen, maar hij bleef vol
belangstelling nog contact houden met het bedrijf, dat onder de nieuwe
leiding weliswaar bleef staan in de anderhalve eeuw traditie, maar dankzij
een moderner bedrijfsvoering een forse uitbreiding kon ondergaan.
Op 12 november is hij in alle rust overleden. De crematie vond plaats op
dinsdag 18 november in Crematorium Zaanstad.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Hannelore en de overige
familieleden.
Mogen zijn verdiensten voor de orgelbouw doorklinken in de instrumenten
die hij realiseerde en intoneerde op zijn specifieke wijze.
Dat hij moge rusten in vrede.
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Liedbespreking
Bert Stolwijk
In dulci jubilo – Oud kerstlied met nieuwe woorden
In dulci jubilo is een eeuwenoud kerstlied dat vooral bij kerkmusici en
koorleden bekend is, maar niet bij het grote publiek. Weliswaar werd een
instrumentale bewerking van popmusicus Mike Oldfield in 1975 een grote
hit (zelfs nummer 2 in de Top 40!), maar de meeste luisteraars zullen in de
die vrolijke klanken geen kerstlied herkend hebben, laat staan dat ze de
woorden zouden kennen. Het lied wordt in onze kerken ook nauwelijks
gezongen, tenzij in een meerstemmige bewerking door het koor. Dat In
dulci jubilo niet zo geliefd geworden is bij ‘de gewone gelovigen’ zal niet
liggen aan de melodie, maar aan de vreemde tekst waarin Latijn en
Nederlands elkaar voortdurend afwisselen. Het is een zgn. mengtaallied,
waarvan er in de late middeleeuwen nog veel meer bestonden: binnen één
zin wordt er moeiteloos overgestapt van het Latijn naar de volkstaal en vice
versa (zoals in deze zin dus!).
Het lied is ontstaan in Duitsland (14e eeuw). Veel componisten hebben
meerstemmige zettingen en bewerkingen geschreven voor koor en orgel,
waaronder Praetorius, Buxtehude en Bach.
Al in de 15e eeuw zijn er Nederlandse tekstbewerkingen gemaakt. Zo
vinden we in de kerkliedbundel Laus Deo (Roermond, 2000) de volgende
versie van dit lied:
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Het lijkt me onwaarschijnlijk dat in de parochies waar Laus Deo gebruikt
wordt dit lied in de Kerstnacht favoriet is en uit volle borst meegezongen
wordt. De Latijnse tekst is hier en daar raadselachtig (verklarende
voetnoten ontbreken) en ook de middeleeuwse Nederlandse woorden
zullen niet door iedere hedendaagse kerkganger begrepen worden.
De redactie van het nieuwe Liedboek (2013) heeft aan de bekende
katholieke dichter Andries Govaart gevraagd om de tekst van ‘In dulci jubilo’
zodanig te herschrijven dat het lied ook in deze 21 ste eeuw nog gezongen
kan worden. Hij is daar naar mijn mening goed in geslaagd. Zie hier het
eerste vers van lied 471:

Andries Govaart heeft er dus voor gekozen om het aantal Latijnse woorden
drastisch te beperken en voor zover hij ze wel gebruikt worden deze
woorden in voetnoten vertaald.
Het oude ‘Al onze herten wonne leit in presepio’ wordt in de versie van
Govaart: ‘Hartenwens geboren ligt kraaiend in het stro’. Het lijkt wat
ongewoon om van het Christuskind te zeggen dat het kraait, maar als we
van alle baby’s kunnen zeggen dat ze kraaien van plezier – al zal dat
waarschijnlijk nog niet zo kort na de geboorte zijn –, waarom dan niet van
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Jezus? Al zou het me niet verbazen als Govaart hier verwijst naar de haan,
die in de oud-christelijke symboliek de verrijzenis aankondigt.
In de kooruitgave bij het nieuwe Liedboek vinden we twee voor kerkkoren
goed zingbare bewerkingen voor SATB-koor, de eerste van Robert Lucas
Pearsall en de tweede van Michael Praetorius. In de begeleidingenbundel
eveneens de harmonisatie van Pearsall (met een foute noot in de tenor op
de derde tel van maat 4: de a moet een g zijn!), aangevuld met een
alternatieve zetting van Helge Jung, waarbij de cantus firmus grotendeels in
de alt ligt.

Opvallend is in de eenstemmige uitgave het begin van de derde strofe:
Hoor, heel de engelenschaar
jubelt gloria.

De genoteerde rust moet op een vergissing berusten, want het aantal
lettergrepen wijkt hier niet af van de andere strofen. In de kooruitgave en in
de begeleidingenbundel vinden we deze rust dan ook niet terug.
Het opnemen van In dulci jubilo in het Liedboek in deze vertaling van
Andries Govaart zou er wel eens toe kunnen leiden dat dit oude kerstlied
weer vaker gezongen gaat worden en daar mogen we als kerkmusicus van
zeggen “onze vreugd is groot”.

KDOV-blad Winter 2014 | 13

Jaarverslag
van de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging (KDOV)
(zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 18 oktober 2014)
Gemma Coebergh, secretaris
De jaarvergadering vond plaats op 12 oktober 2013 in het SintJansmuseum 'de Bouwloods' naast de Sint-Jan, op de plaats waar vanaf
1860 de oorspronkelijke bouwloods voor de restauratie had gestaan. In het
museum kregen alle middeleeuwse beeldhouwwerken die niet langer aan
de kerk zelf konden worden gehandhaafd en derhalve moesten worden
gekopieerd een plaats. Bovendien worden in het museum alle
ontwerpmodellen en afgietsels die gebruikt zijn tijdens verschillende
restauraties bewaard en tentoongesteld. Er bevindt zich tevens een kerken restauratiearchief. Het museum herbergt de grootste collectie
middeleeuws beeldhouwwerk in Nederland.
’s Middags gaf Ruud Huijbrechts - geassiseerd door zijn registranten - een
orgelconcert in de St.-Jan met Fantasia en Fuga in c van J.S. Bach, een
achttal delen uit Pièces liturgiques van A. Boëly, het indrukwekkende Agnus
Dei: Tombeau voor Maurice Pirenne van Daan Manneke en tot slot, in het
kader van het Wagnerjaar, het Vorspiel Die Meistersinger von Nürnberg
van Wagner. Curieus om te vermelden is dat het begin van het concert
werd vergezeld door hedendaagse experimentele geluiden van de
soundcheck van een band met zangeres die later die middag in de St.-Jan
zou optreden.
Het Algemeen Bestuur vergaderde in het afgelopen verenigingsjaar
telefonisch op 21 februari en 11 juli, het Dagelijks Bestuur op 3 oktober.
Het KDOV-blad verscheen vier keer en vertoont een zeer stabiele kwaliteit
met een keur aan interessante onderwerpen. Ben Hillen beheert de
website, die hij met veel slagvaardigheid actueel houdt.
In het herfstnummer van het KDOV-blad heeft u kunnen lezen hoe het staat
met de ontwikkeling van de rechtspositie, zodat hiernaar kan worden
verwezen. Er zijn belangrijke onderwerpen aan de orde geweest, zoals de
bevoegdhedenregistratie, de pensioenuitvoering, de bescherming van
kerkmusici na de pensioengerechtigde leeftijd, de nieuwe pensioenleeftijd,
bescherming bij ontslag en een structurele basis voor de regionale
kerkmusicus.
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Er waren in het afgelopen jaar diverse memorabele gebeurtenissen te
melden rond onze leden.
Jean Janssen vierde in april dat hij 40 jaar werkzaam is in de Mariaparochie
te Bussum.
Aat Broersen vierde in april dat hij 65 jaar als kerkmusicus werkzaam is.
Hem werd het Ereteken met Oorkonde van de Sint Gregorius Vereniging
toegekend vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de muziek in de
liturgie.
Paul van der Woude vierde in mei dat hij 25 jaar als organist werkzaam is
aan de Sint-Augustinuskerk te Utrecht. Jarenlang heeft Paul deel
uitgemaakt van ons bestuur en veel werk verzet voor de KDOV. Het
bestuur wil hem daarom nog extra feliciteren met zijn zilveren jubileum.
Onze voorzitter Ton van Eck ontving in juni de Laurentiuspenning van het
bisdom Rotterdam vanwege zijn inspanningen op orgelgebied.
De volgende leden zijn ons ontvallen:
Op 29 december 2013:
Op 25 april 2014:

Bernard Rikkert de Koe
Evert Wagter

Laten we hen door middel van een minuut stilte herdenken.
Bij onze vorige Algemene Ledenvergadering sprak voorzitter Ton van Eck
over de noodzaak tot optimisme, ook al maken we deel uit van een
afkalvend kerkgenootschap, ook al is de KDOV aan het vergrijzen en bezit
het aantal leden niet die groei die we ons zouden wensen. Ik citeer hem
graag, want ik zou niet weten hoe ik het zelf beter zou kunnen zeggen: “Wij
moeten onze liefde en onze gepaste trots op ons mooie vak – want ik weet
zeker dat we die allemaal in ons dragen – uitdragen. Als we dat wat meer
zouden doen, krijgen we als kerkmusicus ook meer erkenning en kan de
KDOV over een paar jaar haar 100-jarig jubileum als fiere vereniging
vieren”. Woorden die klinken als een klok en waaraan niets hoeft te worden
toegevoegd.
Amsterdam, op de feestdag van Sint Lucas, 18 oktober 2014
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Op bedevaart naar…..
De derde aflevering van de rubriek ‘op bedevaart naar…’ gaat naar Iona.
Eerder verschenen artikelen over Santiago de Compostella en Chevetogne.
Wanneer auteurs in de gelegenheid zijn om een bedevaartplaats te
bezoeken verschijnt deze rubriek.
Muziek uit Iona
Tekst en foto’s: Roel Bosch
Muziek uit de traditie van 'Iona', wat is dat
eigenlijk voor muziek? In een eerste
reactie deins ik terug, als ik de vraag hoor.
De 'Iona community' is een oecumenisch
verband van leden, vrienden, losse
vrienden en vage bekenden, met een
hoofdkwartier in Glasgow. In Nederland
zijn
er
enkele
honderden
direct
Kerk en benedictijns klooster,
betrokkenen, met een grote cirkel
'the Abbey', op het eiland Iona.
daaromheen. 'Iona' heeft niet zo'n helder
stijlkenmerk als het gaat om muziek. 'Iona' is een beweging die zich richt op
sociale rechtvaardigheid en gelovige betrokkenheid, op aandacht voor
minderheden en milieu, gevoed met een stevige dosis Britse kerkelijkheid,
vleugen anglicaanse, presbyteriaanse, baptisten- en r.-k. liturgie. Toch,
bladerend door de twee Nederlandse uitgaven*, en in de ongeveer 60 door
Iona geïnspireerde nummers in het nieuwe Liedboek, zingen en bidden in
huis en kerk, verder NLB, komen er wel wat kenmerken naar boven.
Psalmen met overtuiging
In bakermat Schotland is de grootste kerk de 'Church of Scotland' en de
daarvan afgeleide Free Church: presbyterian, calvinistisch, groot geworden
met niets dan psalmen. En dan wel psalmen in een vorm waar toon en tekst
onafhankelijk van elkaar bestaan. Het psalmboek is doormidden gesneden,
boven staan de teksten, onder de 'tunes'. Aangezien er slechts drie typen
rijmschema zijn, waarvan common metre overheerst, past zowat alles op
alles. 8.6.8.6: een prachtig schema, ook Jongerius, Sytze de Vries en
Schulte Nordholt kunnen er prima mee uit de voeten.
Tégen deze 'neutrale' noten bij om het even welke tekst plaatsen vele
Ionapsalmen een eenheid tussen tekst en tune. John Bell, als musicus en
theoloog gedreven voorvechter van goede en 'bijdetijdse' kerkmuziek,
tekent voor vele bekende psalmen. 27, 'de Heer is mijn licht', NLB 27a, een
forse, ritmische, belijdende melodie, naast 131, 'U helpt me, Heer, mijn trots
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te vergeten', NLB 131a, een heimweemelodie van een emigrant die naar
zijn oude eiland Mull verlangt, passend bij het kind, stil op schoot bij
moeder. Psalm 150, Opstaan 38, heeft een versie op een jazzy melodie
van Ernest Sands, sterk aanhangend tegen Dave Brubeck, Take Five: 'Sing
of the Lord's goodness', je hoort de instrumenten al in de melodie, met als
grootste en schoonste van alle de menselijke stem, ritmisch en rijk.
In de bundel 'Opstaan' zijn zes psalmen opgenomen; daar zijn ook korte
zangvormen bij. NLB 62c is daar een voorbeeld van, 'Stel je vertrouwen op
God alleen, je zult niet wankelen, Hij is je rots', bijv. als antifoon bij een
gesproken psalm te gebruiken.
Jezus van vlees en bloed
Waar de Nederlandse kerkdichters vanaf 1960 liederen over 'de aardse
Jezus' schreven, hier in dit stervend bestaan, 'Jezus die langs het water
liep' GvL 478, 'Niet als een storm', GvL 503, kennen de Britse kerken in hun
klassieke liederen vrijwel alleen het
hulpeloze baby'tje Jezus, of de lijdende,
stervende en opgestane, met niets er
tussenin. 'Iona' bracht daar verandering
in, en stimuleerde daarmee ook verder in
de Engelstalige wereld vele nieuwe
teksten en melodieën. 'Wil je opstaan en
mij volgen', 'O waar wil je heengaan',
Reizigers komen als pelgrims na
liederen van discipelschap in een leven
een lange reis aan met de ferry
van alledag vonden een weg in het
van het eiland Mull.
Nederlands. Tegenover de zoete carols
schreef een groepje Ionadichters: 'Once in Judah's least known city', met
Maria als 'an almost single-parent mother'. Waar het in Nederland vaak
gesplitst is: de basisbeweging met kritische en de evangelische beweging
met 'Jezus in mijn hart'-liedjes, blijft dat bij Iona bij elkaar. De 'evangelische
Jezus' roept hier mensen samen, zonder scheidingslijn tussen ras en
huidskleur, rangen, standen, met een eenvoudig beeld van de aanwezige
Heer in ons midden. (NLB 975)
Ordinaria-gezangen
Nieuw voor de presbyterians in Schotland, maar bekend bij vele anderen in
Groot-Britannië en daarbuiten, is de aandacht voor de orde van de liturgie.
Een aantal ordinaria ontstond, naast losse onderdelen. 'Bridget', genoemd
naar een heilige die in de keltisch-christelijke wereld bekend is en soms ook
wel sterk lijkt op de voor-christelijke Brigid, komt in 'Opstaan' voor, het Kyrie
in NLB, 701k. Het is krachtige muziektaal, met ritme en beweging, niet
verstillend zoals bijv. de Kyrie's uit Taizé, niet beschouwend zoals vaak het
Agnus Dei, maar alert, alsof je elk moment op weg wilt gaan. Ritme speelt
meestal een grote rol. Daarbij hoort de constatering, door John Bell
verwoord en door velen herkend: de westerse kerkmuziek is sterk in
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melodie, in harmonisatie, in adem en stem, 'the upper part of the body',
maar slecht in ritmiek, in buik, in beweging. Voor Ionamuziek kan je beter
gaan staan!
Ook de gebedsacclamaties, in veel versies in GvL en NLB vooral een
zachte smeking, zijn hier vaak echte aanroepingen, dringend, soms haast
opdringerig: 'Listen, Lord, listen, Lord, not to our words but to our prayer,
you alone, you alone understand and care.', Opstaan 43.
Wereldmuziek
Iona maakt er werk van muziek uit de hele wereld in huis te halen. John
Bell trekt rond om te zoeken, gasten overal vandaan brengen hun muziek
mee naar Glasgow en Iona. En dat de Nederlandse Ionabeweging eigen
liederen inbracht, 'Vrede wens ik je toe', Opstaan 31, overigens op een
melodie uit het Noorse Salmebok, 'Maak heel wat is gebroken', Opstaan 17,
werd door de copyright-mensen van de Ionabeweging alleen maar
toegejuicht. Alle liturgie, alle muziek ook is contextueel - ter plaatse weet je
wat er gezongen moet worden, en hoe. Al
die
contexten
samen
vormen
de
wereldkerk, niet één wereldkerk (of één
grote Ionabeweging) wil alle contexten
beheersen! Strijdt dat niet met de
overname van bijvoorbeeld Afrikaanse
muziek, die in West-Europa weer heel
anders gezongen wordt, misschien zelfs
Viering in de Abbey, twee keer
wel niet past hier? John Bell antwoordt op
per dag. Deelnemers komen
die vraag met het voorbeeld: een lied als
regelmatig overeind en in
Masithi Amen, NLB 872, hoorde hij in
beweging.
Uganda bij een protestmars tegen de
dictatuur met boosheid en fel gezongen worden: Wij prijzen GOD! In
Tanzania, bij een bruiloft, was hetzelfde lied een loflied: Wij PRIJZEN God!
Laten we daar dan gewoon onze versie aan toevoegen.
Wijze van ontstaan
Naast deze inhoudelijke kenmerken moeten we bij Iona ook de vorm niet
vergeten. Iona werkt veel in gemeenschappelijkheid. Liederen ontstaan
rond de voorbereiding van een viering, als er nog 'iets' ontbreekt; een of
twee schrijvers beginnen, de tekst gaat rond, krijgt een herziening, een
eerste zangronde, wordt nog bijgeschaafd, tot het werk af lijkt. Ook als John
Bell en Graham Maule als auteurs genoemd staan is er een ronde van
feedback vooraf gegaan. Voor de Nederlandse vertalingen geldt hetzelfde:
vele hebben een première beleefd op een landelijk weekend of in een
kerkdienst; het genoemde 'Vrede wens ik je toe' ontstond bijvoorbeeld in
een viering in de Maastrichtse gevangenis, waarbij een studentenkoortje
zou zingen. Welk taal- en muziekveld kunnen we hier samen delen? Dit
'secundair argument' is voor de beoordeling of iets een Ionalied is wel van
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belang! Originaliteit en de begaafde auteur wijken daarmee voor het proces
van de gezamenlijke inspiratie. Dat betekent ook wel dat de kwaliteit niet
altijd voldoende is om het vele jaren vol te houden. In de loop der jaren
blijven er nog altijd genoeg sterke liederen in omloop!
Vertalers
Voor het Nederlands taalgebied zijn er aardig wat vertalingen beschikbaar.
Hier geldt hetzelfde: vaak zijn ze groepswerk, gedreven en met
enthousiasme gemaakt, maar soms na een aantal jaren toch gewogen en
te licht bevonden. Dan schuurt het in de
woordvolgorde, 'als ik noem je naam', in
woordkeus,
'goedheid
sterker
dan
slechtheid', in verhouding woord en toon,
melismen op vreemde plaatsen, op
onhandige
beeldtaal.
Soms
echter
verbeterde de vertaling een aanvechtbare
Engelse tekst. In het lied 'Voor ieder van
ons een plaats aan de tafel', Opstaan 6,
NLB 388, werden de woorden: 'for just and
unjust a place at the table, abuser,
abused, with need to forgive', die gelezen
kunnen worden als een bevel aan de
misbruikte om haar misbruiker te
vergeven, wijzer en inclusiever vertaald.
Creatieve vormen horen bij de
liturgie;
deze
zuil
werd
Dat 'schurende' van sommige vertalingen
gedurende een week op Iona
maakte dat de redactie van het Nieuwe
door deelnemers gemaakt.
Liedboek besloot om sommige liederen
gewijzigd of zelfs nieuw vertaald op te nemen. Dan zijn er dus (minstens)
twee versies… opletten, als u met het koor uit twee bronnen put!
Bij de vertalers horen ook schrijvers die buiten 'Iona' bekend zijn, en die
een grote betrokkenheid blijken te hebben op het gedachtegoed: Andries
Govaart, René van Loenen, Ria Borkent. Zo passen de liederen ook in heel
verschillende kerken en in diverse liturgische omstandigheden. Niet om zo
op 'Iona' te gaan lijken, maar omdat ook Iona onderdeel is van de
katholiciteit van de Una Sancta, de ene zingende kerk.
Zing maar!
Tenslotte en in principe: zingen kan iedereen. Zonder stemvork en klavier
laten 'Iona-geschoolde dirigenten' mensen gewoon zingen, nazingen,
zonder tekst, zonder noten op papier, gewoon, stem neemt over van stem.
Daar begint alles mee, voice and response. Later komen daar soms
instrumenten bij, maar die mogen de smaak niet bepalen. Het plezier van
zingen staat zo voorop, is de gedachte, de afleiding van 'we zingen niet
precies wat hier staat' verdwijnt, er ontstaat veel gemakkelijker één
beweging. Daarin is Iona niet uniek, maar het mag elke keer weer gezegd
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worden! De twee boekjes van John Bell (ja, altijd dezelfde!), 'The Singing
Thing', en 'The Singing Thing Too', zijn mooi materiaal voor de cantor of
dirigent die het weer eens opnieuw op een rijtje wil zetten.**
Roel A. Bosch is als predikant verbonden aan de NoorderLichtgemeente,
Zeist, PKN. Hij was redactielid van het Liedboek 2013, en van 1998-2014
eindredacteur van De Eerste Dag, materiaal bij het oecumenisch
leesrooster. Hij was o.a. redacteur van 'Opstaan, meer liederen en gebeden
uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld', Kampen, 2008. Lid van het
Vocaal Theologen Ensemble.
* Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow, Kampen 2003, en Opstaan!
Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld, Kampen 2008,
ook bekend als Iona 1 en 2. Beide in kleinere uitvoering, eenstemmig, met
of zonder cd, en grotere, meerstemmig.
**Meer informatie hierover ook in de glossy 'Zingen met Iona'. Bestellen via
de site, http://www.ionagroep.nl/zglossy.htm .

Iona, een bijzonder eiland
Vincent van Buuren
Voor een christen is een reis naar Iona niet zomaar een reis, maar
pelgrimage. De reis naar Iona is een ervaring op zich. Je vliegt naar
Glasgow, vanwaar je de trein neemt naar Oban, een rit van drie uur door de
prachtige Schotse hooglanden. In Oban moet je overnachten om de
volgende dag met de ferry over te steken naar het eiland Mull. Daar brengt
een bus je in anderhalf uur naar de andere kant van het eiland waar je met
nog een ferry in vijf minuten oversteekt naar Iona. Ook de busreis over het
eiland Mull is de moeite waard, je ziet weer prachtige Schotse natuur:
bergen, bossen, meren en hoe dichter je bij de zee komt, hoe ruiger het
landschap wordt.
Het eiland Iona is om meerdere redenen bijzonder, allereerst geologisch.
De oudste gesteenten op het eiland zijn 4 miljoen jaar geleden ontstaan
toen de aarde pas 0,6 miljoen jaar oud was en zijn daarmee de oudste
gesteenten op aarde, zo oud dat er geen fossielen in zitten omdat er toen
nog geen leven op aarde was.
Iona staat bekend als een heilig eiland. In het jaar 563 landde de Heilige
Colmba er met een klein bootje vanuit Ierland met twaalf volgelingen en
stichtte er een klooster. Vanuit dit klooster werden Schotland, Engeland en
Europa gekerstend. Er wordt verondersteld dat het beroemde Book of Kells
op Iona is geschreven.
KDOV-blad Winter 2014 | 20

Iona had in de grijze oudheid de naam Hy, Eo of slechts I, wat werd
uitgebreid tot Inis-nar-Druineah, wat 'de plaats van de druïden'
betekende. Later werd, mogelijk door Columba, de naam veranderd in IOA.
De klanken I-O-A vormen de naam van J(I)oannes de Doper, die de duif
van de Heilige Geest op Jezus zag neerdalen. Ook bestaat het vermoeden
dat Iona vernoemd is naar het woord Jonah, dat het Hebreeuwse
equivalent is van het Latijnse Columba, wat weer duif betekent. Iona was al
lang voor Columba daar landde dus een heilige plaats voor druïden. Later
werden gedurende een periode alle Schotse koningen op Iona begraven.
Zo ligt ook de beroemde Mcbeth uit het toneelstuk van Shakespeare hier
begraven.
Het klooster van Columba bestaat niet meer. In het jaar 806 vielen de
Vikingen het eiland aan en vermoordden er op het strand 68 monniken. In
het jaar 1200 werd er een nieuwe abdij gebouwd en tevens een Augustijns
klooster voor zusters, dat nu een ruïne is. De abdij werd in de loop der
eeuwen uitgebreid, maar verviel tot ruïne na de Schotse reformatie. In 1899
begon men de abdij te restaureren, maar pas in 1938 werd de abdij verder
gerestaureerd door de Iona Community. Dit is een oecumenische
gemeenschap van mannen en vrouwen uit alle lagen van de maatschappij,
die tot op de dag van vandaag de abdij beheert.
Iona is een klein eiland, 5 kilometer lang en 1 kilometer breed. Er groeien
bijna geen bomen maar toch is er veel te zien. Allereerst de abdij met
museum en de ruïne van het nonnenklooster. Verder staan er een aantal
zeer oude Keltische kruizen. Vanaf Dun-I, de hoogste berg, heb je een
prachtig uitzicht op Mull en Iona, en een wandeling naar Columba's Bay
waar Columba aan land kwam is zeker aan te raden. Er zijn veel plaatsen
die aan het leven van Columba herinneren, waaronder de Hill of Angels
waar Columba visoenen van engelen had, en de plaats waar Columba een
cel voor zichzelf had gebouwd om in stilte weg van het klooster te kunnen
zijn. Goed schoeisel is belangrijk, veel plekken op het eiland zijn drassig.
Langs de kust zijn prachtige rotsformaties, en het water van de zee is heel
helder en verandert constant van kleur al naar gelang het weer. Als het
weer het toelaat is een boottocht naar het eiland Staffa zeker ook aan te
raden. Hier vind je Fingal's Cave, een grot van zeshoekige basaltzuilen, die
Mendelssohn inspireerde tot het componeren van zijn Hebriden Ouverture.
Op Iona is weinig accommodatie. Er zijn een hostel en twee kleine hotels.
Op Mull zijn meer hotels. Regenkleding is essentieel, het weer kan enorm
snel veranderen. De Schotten hebben daar een grappig gezegde over: If
you don't like the weather, wait ten minutes!
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Historie
Jos Pijpers
Uit het Gregoriusblad 100 jaar geleden
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Promotie
Muziek en religie. Katholieke musici en de confessionalisering van het
Nederlandse muziekleven, 1850-1948
Petra van Langen
De oprichting in 1917 van de Rooms Katholieke Organisten en Directeuren
Vereeniging (RKODV) was een belangrijk moment in de Nederlandse
katholieke muziekgeschiedenis, omdat het de eerste katholieke vereniging
was die op initiatief van musici (leken) werd opgericht en waarin de clerus
een ondergeschikte rol speelde. Het markeerde een periode waarin
katholieke musici veel meer op de voorgrond traden en zich in het
openbaar in de voorhoede van de inrichting van een katholiek muziekleven
meldden. Tot dat moment werd het katholieke muziekleven beheerst door
de Gregoriusvereniging, die uitsluitend door clerici geleid werd. Voor de
Gregoriusvereniging betekende de komst van de RKODV dat zij haar
monopoliepositie op het terrein van de kerkmuziek en daarmee het
katholieke muziekleven verloor en het beheer daarvan voortaan moest
delen. De Gregoriusvereniging koos voor een afstandelijke houding en
oordeelde dat de activiteiten van de vakvereniging slechts zijdelings met de
doelstellingen en activiteiten van de Gregoriusvereniging te maken hadden.
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Daarnaast vormde de RKODV een
directe
concurrent
van
de
interconfessionele
Nederlandsche
Organisten Vereeniging. Katholieke
organisten konden voortaan kiezen
uit twee verenigingen en sloten zich,
als
ze
zich
bij
een
beroepsvereniging
wilden
aansluiten, niet meer automatisch
aan bij de NOV. Dit werkte een
verwijdering tussen organisten in de
hand. Organisten met verschillende
confessionele
achtergronden
ontmoetten elkaar bij vergaderingen
en concerten van de NOV, maar na
de oprichting van de RKODV werd
het aandeel katholieke organisten bij
de NOV steeds kleiner. De NOV
voelde zich geroepen zich te
bezinnen op haar doel, activiteiten
en confessioneel neutrale signatuur,
wat op termijn leidde tot de protestantisering van de NOV.
De eerste decennia van de geschiedenis van de RKODV is een van de
casussen die ik in mijn proefschrift Muziek en religie. Katholieke musici en
de confessionalisering van het Nederlandse muziekleven 1850-1948 heb
uitgewerkt. Voor mijn proefschrift heb ik onderzocht welke rol confessie in
de ontwikkeling van het Nederlandse muziekleven heeft gespeeld, of een
herkenbaar katholiek muziekleven werd opgebouwd en zo ja hoe dat
proces verlopen is. Anders dan in eerder onderzoek staan in mijn
proefschrift niet de kerkelijke instituties en clerici centraal, maar de mensen
van de praktijk, katholieke musici.
Om zicht te krijgen op de onderdelen van het Nederlandse muziekleven die
betekenis hebben gekregen in de profilering van een katholieke identiteit
heb ik de werkzaamheden - binnen en buiten de kerk - van twaalf
katholieke musici in kaart gebracht en daaruit verschillende casussen nader
onderzocht.1 De gekozen casussen hebben allemaal betrekking op de
begrenzing en inrichting van een katholiek muziekleven en de rol die musici
daarbij gespeeld hebben. Onderwerpen die in mijn proefschrift aan de orde
1

De musici die in mijn proefschrift figureren zijn: Carel Anderson (1878-1946), Willem
Andriessen (1887-1964), Theo van der Bijl (1886-1971), Henri Cooymans (1834-1904), Hubert
Cuypers (1873-1960), Phons Dusch (1895-1971), Elbert Franssen (1873-1950), Willem Heydt
(1858-1928), Piet van Langen (1896-1948), Anny Piscaer (1902-1988), Jacques Ruijgrok
(1862-1935) en Jos Verheijen (1837-1924).
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komen zijn koren en vakorganisaties, polemieken en uitvoeringspraktijk, en
de definiëring van katholieke muziek. Zo heb ik onderzocht hoe kerkelijke
richtlijnen, die het episcopaat tijdens het Provinciaal Concilie in 1865
formuleerde, van invloed waren op het repertoire en de samenstelling van
het koor Zelus pro Domo Dei van de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk en
de carrière van organist Jos Verheijen. Ik heb onderzocht in hoeverre de
Vincentiusconcerten die tussen 1890 en 1930 jaarlijks in Arnhem
plaatsvonden, de Bossche liedertafel Oefening en Uitspanning en de
muziek van Palestrina als katholiek beschouwd werden en op wat voor
manier de oprichting van de Nederlandsche Organisten Vereeniging in
1890, de Rooms Katholieke Organisten en Directeuren Vereeniging in 1917
en de Rooms Katholieke Vereeniging voor Toonkunstenaars in 1933 de
begrenzing en inrichting van het katholieke muziekleven hebben beïnvloed.
Daarnaast heb ik de uitwisseling van argumenten bestudeerd in polemieken
naar aanleiding van een brochure waarin de priester N.A. Janssen (18081898) in 1850 pleitte voor een duidelijk onderscheid tussen wereldlijke en
kerkelijke muziek en over het gregoriaans begin jaren 1930, en ik heb
onderzocht welke rol musici in de periode 1905-1939 speelden binnen de
censorencommissie.
De focus op musici heeft onderwerpen voor het voetlicht gebracht die in de
vergetelheid zijn geraakt en discussies en conflicten zichtbaar gemaakt die
in de historiografie over muziek en religie waren genegeerd of
gladgestreken. Uit mijn onderzoek blijkt dat zeker sprake was van de
ontwikkeling van een herkenbaar katholiek muziekleven en dat musici in de
afbakening en vormgeving van dat muziekleven een belangrijk aandeel
hadden, maar dat de grens met het overige Nederlandse muziekleven niet
scherp was, voortdurend werd bediscussieerd en dat bovendien activiteiten
plaatsvonden die zich niet eenduidig bij het ene dan wel het andere
muziekleven lieten indelen. In de confessionalisering van het Nederlandse
muziekleven tussen 1850 en 1948 traden drie thema’s prominent op de
voorgrond: de vraag of muziek in de kerk tot het domein van de religie
hoorde of tot dat van de kunst; de discrepantie tussen de theorie van de
regelgeving en de mogelijkheden en beperkingen van de praktijk; en de
vraag wie het inzake katholieke muziek voor het zeggen hadden: clerici of
musici.
De handelseditie van mijn proefschrift is uitgegeven door Uitgeverij
Verloren, www.verloren.nl.

KDOV-blad Winter 2014 | 25

Recensies
Imposant: een mooie (eerste) cd van Véronique van den Engh
Bert Brecht
In meerdere opzichten imposant dat is de cd, die organiste Véronique van
den Engh in de kathedrale basiliek van de Sint-Jan opnam in ’sHertogenbosch, zonder twijfel. Natuurlijk zeer vertrouwd met deze
imposante kathedraal en het hoofdorgel, dat in de loop van de eeuwen is
‘meegegroeid’ met de liturgische praktijken in deze kathedrale basiliek,
geeft deze musicus een heel mooi visitekaartje af.

De cd geeft een mooie doorkijk in het Duitse, Franse en Nederlandse
repertoire uit de periode van de 17e tot en met de 20e eeuw. Verrassend
om van Max Reger terug in de tijd te gaan, om via Georg Böhm en Johann
Sebastian Bach bij Dietrich Buxtehude uit te komen, zeker als de
Introduktion und Passacaglia zo stevig begint en in de passacaglia wordt
uitgebouwd van een rustig en helder begin naar de climax. Het Vater unser
van Georg Böhm neemt je mee de liturgie in en is prachtig geregistreerd,
waar de cornet het koraal omspeelt, die daardoor een heel fijnzinnig
karakter krijgt. Bach is prominent vertegenwoordigd met zijn Präludium en
Fuga in G, waarbij Véronique van den Engh niet terugschrikt om het
Präludium tongwerk mee te geven en vervolgens de Fuga heel helder en
gearticuleerd te laten klinken. Dat ze echt iets met Dietrich Buxtehude
heeft, is in de Passacaglia goed te horen. Juist door ingetogen en toch fris
te registreren ontstaat een overtuigende presentatie!
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Het Franse aandeel begint met de Toccata in b-mineur van Eugène Gigout,
die werd ingestudeerd voor de Romereis van de Schola van de kathedraal.
Open in ritme en articulatie, met een aansprekende registratie, toont de
organiste haar bekendheid met dit orgel. Vervolgens een intieme aanpak
van het Choral Dorien van Jéhan Alain, dat met de beschikbare registers
heel goed klinkt. Om vandaar naar Léon Boëlmann te gaan en ook
daarvoor een eigen aanpak weten te vinden. Dat lukt prima en getuigt van
een eigen opvatting en durf om de mogelijkheden van het instrument goed
te
gebruiken.
Een
heel
overtuigende
aanpak
en
mooi
vergelijkingsmateriaal, ook (of juist) voor menige andere opvatting.
Als we van de Nederlandse Hendrik
Andriessen het Premier Choral horen
zijn we meteen overtuigd van de
diepgang, de articulatie en de
spelvreugde, die deze compositie de
organiste heeft gebracht. Prachtige
opbouw en nuanceringen, die het in de
ruimte van de kathedraal uitstekend
doen. Daarin passen ook de Pastorale
van Albert de Klerk en, heel
verrassend, de Cantilene van Louis
Toebosch. Toch een mooi voorbeeld
van de verschillen in liturgische
opvattingen en praktijk.
Dat Véronique de cd besluit met de Passacaglia van haar voorganger en
leermeester Maurice Pirenne is een treffend eerbetoon aan de man, aan de
priester-musicus, die zo thuis was in de kathedraal en het instrument
menige kleur wist te geven. Mooi, dat met zijn registratie deze passacaglia
klinkt vanuit de ruimte, die hen dierbaar is.
Verder complimenten voor de opnametechniek, waarmee de akoestiek
zowel werd beheerst, als tot zijn recht komt.
De cantor in de praktijk
Ruud Hoogenboom
Volgens Gerard Broekhuijsen bood de Commissie voor Liturgie in het
bisdom Breda en de Sint-Gregoriusvereniging voor het eerst een
cantorcursus aan in 1978 (zie G. Broekhuijsen, De liturgische functie van
de cantor, 1986?, Liturgische handreikingen nr.12; p.3: "De inhoud en de
mogelijkheden van de cantorfunctie zijn nog onbekend"). Talloze cursussen
volgden in geheel Nederland. Hein Vrijdag, verbonden aan het Centrum
voor Parochiespiritualiteit en het Titus Brandsma Instituut, beide te
Nijmegen, schreef voor de SNK een Cursistenboek, Cantor blok 1 en 2
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(2001/2002). Van recenter datum zijn praktische methodes nauwelijks
aanwezig. Is er geen behoefte meer aan cantores of juist in onze
vergrijzende tijd wèl?
Het nieuwe Liedboek, zingen en bidden
in huis en kerk van de PKN is een grote
stimulans voor het cantoraat, aldus
Anje de Heer. Vanuit de praktijk van de
Basiscursus Cantor van het Centrum
voor de Kerkzang hebben beide
docenten, Catrien Posthumus Meyjes
en Anje de Heer, dit praktisch
handboek voor de cantor geschreven.
Al eerder schreef Anje de Heer over het
cantoraat. In Mededelingen Centrum
voor de Kerkzang nr.230 (augustus
2006,
blz.6-13)
verscheen
als
voorbereiding op een studiedag haar
artikel 'Van koorleider tot cantor', dat
voor een groot deel ook de inleiding in
dit handboek is. In nr.231 (december
2006) werden de drie lezingen van die
studiedag, met een grote inbreng vanuit de R.K. traditie, gepubliceerd: 'De
geschiedenis van de cantor in de liturgie' (br. Nico Wesselingh o.s.b.), 'De
dagelijkse praktijk van de cantor in een kloostergemeenschap' (zr. Cristina
Coumou c.r.s.s.) en 'De zingende cantor' (Christiaan Winter). Ook hieruit
wordt geput in het handboek.
Op overzichtelijke wijze volgen in het nu verschenen handboek praktische
handreikingen en informatie elkaar op. Centraal staat voor de schrijvers de
cantor als inspirator en stimulator van de gemeentezang, de tweede
ondertitel van het handboek. Na een aantal begripsomschrijvingen (ook
vanuit r.-k. hoek) en historische achtergronden (hfd.1) volgt de relatie
tussen cantor en Liedboek (hfd.2). In het derde hoofdstuk is aandacht voor
het vooroefenen met de gemeente, de voorzangersrol bij liederen met een
sologedeelte en het dirigeren van de gemeente, hoewel dat laatste niet
wordt uitgewerkt. In de r.-k. cursus (SNK) van Hein Vrijdag wordt juist
afgeraden om te dirigeren, omdat dit een vak apart is (Cantor blok 1, p.24);
wel het stimuleren/aanzetten tot meezingen. De volgende vier hoofdstukken
zijn het meest op de praktijk gericht. De voorbereiding (de keuze van
liederen in overleg met voorganger/begeleider) is van groot belang.
"Wáár staat de cantor?" wordt eenvoudig beantwoord met 'nergens'. Het
gaat tenslotte om het Woord en niet om jou. Hein Vrijdag, geciteerd in het
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handboek, meldt dat alleen bij de antwoordpsalm de lezenaar de geschikte
plek is, verder "sta je toch op al die momenten meer aan de zijkant". Een
cantor is geen liturgische functie (dus een albe of koormantel kan wel, maar
toga en superplie niet), maar oefent zijn taak niet uit vanaf de ambo. Echter,
‘de psalmist’ of 'cantor van de psalm' draagt de psalmverzen voor vanaf de
ambo of op een andere geschikte plaats", zoals de Amerikaanse
bisschoppen aanbevelen (zie M. Hoondert e.a., Godlof! Maar hoe?, 2014,
nrs. 34-40). Hierin staat ook, dat "over het algemeen de cantor voor het volk
zal staan om het zingen te leiden. Als het volk zelfstandig kan zingen, hetzij
in antwoord op de priester, de diaken of een ander, hetzij door de leiding
van de organist (instrumentalist), dan hoeft de cantor niet zichtbaar te zijn".
(nr.97). Jammer, dat laatstgenoemd boek niet verwerkt is in dit handboek!
Dan het gebruik van de ruimte (de plaats en positie). Je moet de ruimte
vullen en "tegelijk moet de ruimte jou dragen" en ben je 'doorzichtig'. Bij
microfoongebruik moet je ook weten of het een spreek- of zangmicrofoon
is, want die werken verschillend! En de samenwerking met de
organist/begeleider is van belang (oogcontact, afspraken over
voorspel/intonatie, toonhoogte e.d.).
De cantor is in de liturgische communicatie zender en ontvanger tegelijk.
Voor het liturgisch zingend communiceren (ook tekstpresentatie) is een
goede voorbereiding pure noodzaak. Dit wordt op deskundige wijze nader
uitgewerkt.
In hfd.6 worden de mogelijkheden uitgaande van het Liedboek (PKN)
bekeken. Ook voor ons als katholieken interessant, maar onze liturgie kent
zijn eigen voorschriften in deze. Enige kennis van vormen en genres (hfd.7)
wordt bij onze cantores ook voorondersteld, waarbij ook de
uitvoeringspraktijk (zie ook hfd.9) bekend moet zijn. Tenslotte zijn de
muzikale afwerking en verdieping op drie niveaus van belang (hfd.10):
technisch goed, muzikaal en liturgisch goed, en op het niveau van de
context/zeggingskracht. In die zin is de cantor ook liturgisch-muzikaal
regisseur (hfd.11).
De afsluitende hoofdstukken (begrippen en vindplaatsen van informatie)
zijn verhelderend, maar uiteraard verre van compleet.
Jammer dat met name stemtechniek/stemgebruik zo onderbelicht zijn.
Broekhuijsen (p.35-39) en Vrijdag besteden hier ruime aandacht aan! Een
geoefend zanger(es) als cantor lijkt mij aanbevelenswaardig. Professioneel
hoeft niet, dat zou alleen maar af kunnen leiden; het is geen concert!
De conclusie is, dat dit een goed handboek is als leidraad voor een
cantorcursus, hoewel stemgebruik en stemtechniek wat onderbelicht zijn
(zie ook de boekbespreking hieronder!), maar dat aanvullende invulling van
de functie binnen de r.-k. kerk noodzakelijk is, waarbij Godlof! Maar hoe?
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leidend zou kunnen/moeten zijn. In die zin van harte aanbevolen. (Ruud
Hoogenboom)
* Anje de Heer, De cantor in de praktijk, rond Liedboek Zingen en bidden in
huis
en
kerk,
2014,
71
blz.,
ringband.
Bestellen
via
bestellingen@kerkzang.nl of Centrum voor de Kerkzang, Kon.
Wilhelminalaan 3-5, 3818 HN Amersfoort, 033-2586484 (di, wo, do tijdens
kantooruren). € 17,50 / donateurs € 14,50.
* Martin Hoondert e.a. (red.), Godlof! Maar hoe?, Uitgeverij Abdij van
Berne-Heeswijk, 2014, 215 blz., € 16,95, ISBN 978 90 8972 071 9.
(vertaling van Sing to the Lord, het document van de Amerikaanse
bisschoppenconferentie over muziek en liturgie (2007), voorzien van
Nederlands commentaar vanuit oecumenisch perspectief).
Handreiking voor wie spreken, bidden en lezen in de liturgie
Ruud Hoogenboom
Het voorwoord
van
onderstaand
boek
eindigt
met een citaat
van prof. Jozef
Lamberts, dat
ik u niet wil
onthouden:
"Het
gebeurt
ons
toch
allemaal
dat
een lezing die
we al vaak
gehoord
hebben
en
waarmee
we
altijd al hebben
geworsteld
plots door een
bepaalde
situatie waarin
we
ons
bevinden of zelfs door de wijze waarop een goede lector ze voorleest voor
ons opengaat, ons aanspreekt of ten diepste raakt".
Dit is mij uit het hart gegrepen. In mijn parochie gaat ook weleens een
buitenlandse priester voor, die, vindt men, slecht te verstaan is. Evenzo
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gaat weleens een echt autochtone leek voor, die interpunctie voortdurend
op de verkeerde plek zet, verkeerde 'gaten' laat vallen, waardoor strekking
en inhoud volledig verloren gaan, hoewel die tekst in het boekje is
afgedrukt. Wat een verlies aan diepgang! Jammer en onnodig.
Gelukkig verscheen onlangs onderstaande uitgave. Priesters, diakens,
lekenvoorgangers en lectoren hebben sowieso als taak te lezen in de
liturgie. Uit de Schrift, maar ook gebeden en andere teksten als
bijvoorbeeld de 'mededelingen' of 'misintenties'. Deze liturgiecatechese
bevat achtergrondinformatie, ervaringen uit de praktijk en een aantal
oefeningen. Het boek is dusdanig van opzet, dat de zes hoofdstukken
materiaal aanbieden voor zes groepsbijeenkomsten, "zo mogelijk onder
kundige leiding" van liefst een liturg en iemand die verstand heeft van
'performance'. Uiteraard zijn de concrete oefeningen het belangrijkst.
"Kennis en inzicht zijn van grote waarde, maar je leert pas echt door dingen
te doen". (blz.6)
Liturgie is dienstwerk, communicatie (optreden in het openbaar), dus moet
er ook aandacht zijn voor de 'adressanten in de liturgie': tot wie richt je je?
Tot de aanwezigen of tot God?
Verder de open deur: "Voorganger en lector staan er niet namens zichzelf"
(blz.14), maar dat geldt toch ook voor koor en kerkmusici?
Als je voorleest gaat het dus ook om de "visualiteit van Boek, lezenaar en
lezer" (blz.19). Op veel plaatsen is het Lectionarium (uitg. Nationale Raad
voor Liturgie) helaas vervangen door een 23-ringsband met losse blaadjes
met de nummers van de liederen, de misintenties en/of mededelingen. Het
liturgisch verschil tussen ambo en altaar is soms ook niet bekend bij de
lectoren/voorgangers.
In hfd.3 in dit boek wordt ook aandacht besteed aan de kerkruimte, het
microfoongebruik, de lichaamshouding ("aarden en ademen"), maar ook
aan zitten en lopen. Gelukkig komen ook verstaanbaarheid en articulatie
aan bod. Tegenwoordig wordt elke vrijwilliger die zich aanbiedt van harte
aangenomen, als lector of koorzanger. Het zou toch mooi zijn als lectoren
vooraf oefenen, eerlijk commentaar krijgen en eventueel (op kosten van de
parochie?) naar een logopedist zouden gaan. Al in 1985 verscheen bij de
Vereniging voor Latijnse Liturgie Lector, een beknopte handleiding voor
lezen in het openbaar, geschreven door de logopedist(!) br. Wolfgang
Borghans. Hein Vrijdag is liturgist, lector, cantor en dirigent, maar geen
logopedist. Zou op een van de zes avonden ook niet zo'n deskundige zijn
nut kunnen bewijzen?
Een analyse van de schrifttekst is een andere open deur. Hoeveel lectoren
krijgen 'het missaaltje' pas net voor de viering? Opbouw van de tekst en
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voorstellingsvermogen krijgen dan geen kans. Een mooi item is "Ik sta er
niet achter", als het om een Bijbeltekst gaat. Een van Vrijdag's tips is "Ga
niet achter de tekst staan, maar ervoor. Stel u beschikbaar om te kunnen
'horen' [...] Besef dat u alleen doorgeefluik bent. Het gaat niet om u, het
gaat om de tekst" (blz.45) en die is Gods Woord. Ook dat probleem of
gebrek aan besef kom je bij koorzangers helaas tegen!
In hfd.5 aandacht voor de leestekens en tips om aantekeningen te maken in
de voor te lezen tekst. Wáár stop je en waar lees je door. Waar haal je
adem en waar laat je een stilte vallen. Waar liggen de accenten (in de tekst
én in de zin). Heel nuttige informatie voor een juiste voordracht. Tenslotte
"Neem de voorbereiding serieus". (blz.64)
In hfd. 6.7 ook aandacht voor 'Stilte in de liturgie', oftewel "naar binnen
luisteren" (blz.85-88). "Het is boeiend en leerzaam te zien waar en hoe
vaak (op 10 plaatsen) in het Algemeen Statuut van het Romeins Missaal
(ASRM) stilte wordt aanbevolen. Ze worden allemaal genoemd. Het zou
toch aan te bevelen zijn als ook kerkmusici die stilte meenemen in de
planning van hun kerkmuziek! Alleen daarom al wordt deze Handreiking
van harte aanbevolen!
Hieronder de "Samenvattende vuistregels" (blz.93):
- Neem de tijd om 'op je plek' te komen. En 'op adem'.
- Wees vooral jezelf. Leg er niets aparts bovenop.
- Wat je je niet eigen gemaakt hebt, kun je ook niet doorgeven. Probeer bij
de voorbereiding alles 'voor je te zien'. Doe dat ook bij het voorlezen in de
kerk.
- Lees de tekst rustig voor. Je hebt iets te zeggen.
- Het belangrijkste bij het zeggen van een gebed is: bidden.
- En wees zelf hoorder ...
- Positieve opmerkingen bouwen meer op dan negatieve kritiek.
( Ruud Hoogenboom)
*Hein Vrijdag, Handreiking voor wie spreken, bidden en lezen in de liturgie,
Liturgiecatechese nr.8, 2014, 93 blz., € 14,95, ISBN 978 90 8972 067 2.
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Opening Michaël Maarschalkerweerd
herdenkingsjaar 2015
Op vrijdag 27 februari 2015, de 100e sterfdag van Michaël
Maarschalkerweerd, vindt ter herdenking van dit feit in de St.Catharinakathedraal te Utrecht een groots openingsconcert met orgel- en
koormuziek plaats. De kathedraalorganisten Wouter van Belle en Paul
Houdijk en een speciaal voor de gelegenheid samengesteld koor onder
leiding van Paul van der Woude zorgen voor de muzikale invulling.
Hulpbisschop en plebaan van de kathedraal mgr. H.W. Woorts spreekt het
openingswoord.
Het concert vormt de aftrap van het Michaël Maarschalkerweerd
herdenkingsjaar 2015 vol muziek en wetenswaardigheden rondom de
orgels van de grootste orgelbouwer in Nederland rond 1900. Hij wist een
klank aan zijn orgels te ontlokken die getypeerd kan worden als ‘dé klank
tussen hemel en aarde’. Deze orgels, waarvan er nog meer dan 125 feitelijk
in gebruik zijn door heel Nederland, verdienen een onuitwisbare plaats op
de kaart.
Maarschalkerweerd & Zoon
Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) leerde het orgelbouwersvak van
zijn vader Pieter uit het huis Bätz. Zijn werkplaats bevond zich vlakbij de
St.-Catharinakathedraal. Michaël was een pionier en ging op zoek naar een
nieuwe, eigentijdse romantische klank. Daarvoor reisde hij naar Parijs naar
zijn grote voorbeeld Aristide Cavaillé-Coll, naar België, Duitsland en
Zwitserland. Hij wist orgels te bouwen die een nieuwe klankwereld openden
zonder hun Nederlandse afkomst te verloochenen en daarmee de aanzet
zouden zijn tot het 'Moderne Nederlandse orgel'. Aanvankelijk had hij met
name katholieke klanten, maar mede door zijn enorme kennis en
vakmanschap werd hij ook gevraagd door kerken van andere denominaties
en concertzalen. Orgels van grote statuur van zijn hand zijn te vinden in
o.m. het Concertgebouw in Amsterdam, de Maria van Jessekerk in Delft, de
O.L.V.-basiliek de Peperbus te Zwolle, de NH Augustijnenkerk te Dordrecht
en in de kathedrale kerk van St.-Catharina te Utrecht.
Activiteiten in het Michaël Maarschalkerweerd herdenkingsjaar 2015
Het openingsconcert in de St.-Catharinakathedraal op 27 februari vindt
plaats dichtbij de plek, waar ooit het atelier van Maarschalkerweerd & Zoon
was gelegen. Het is het startsein voor de Maarschalkerweerd Muziektour,
die zich tot eind oktober in alle kerken met Maarschalkerweerd-orgels
afspeelt. Daarnaast is er op 27 juni 2015 in het Catharijneconvent een groot
symposium over de orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd. Dat weekend
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tijdens ‘Kerken Kijken Utrecht’ start ook de tentoonstelling over zijn leven en
werk in de Nicolaïkerk te Utrecht, die daarna naar het Nationaal
Orgelmuseum in Elburg verhuist.
Geldelijke steun
Het succes van het Michaël Maarschalkerweerd herdenkingsjaar 2015 kan
alleen worden gerealiseerd wanneer er voldoende financiële middelen
aanwezig zijn. Sponsoring of een financiële bijdrage zijn nog zeer gewenst.
De stichting is ANBI-geregistreerd, waardoor een gift onder bepaalde
voorwaarden gunstig aftrekbaar is voor de belasting. Meer informatie
hierover is te vinden op www.maarschalkerweerd.info.
Wat, waar, wanneer?
Het openingsconcert op 27 februari 2015 van het Michaël
Maarschalkerweerdjaar vindt plaats in de St.-Catharinakathedraal, Lange
Nieuwstraat 36 te Utrecht. Het concert vangt aan om 20.15, de deuren zijn
geopend vanaf 19.45 uur. De toegang is vrij, maar een gift na afloop wordt
zeer op prijs gesteld. Voor alle informatie en vragen over het Michaël
Maarschalkerweerd herdenkingsjaar 2015 kunt u terecht op de website
www.maarschalkerweerd.info of mailen via
contact@maarschalkerweerd.info.

Berichten
Heruitgave muziek van Albert de Klerk
Lourens Stuifbergen
De afgelopen vier jaar is er veel muziek van Albert de Klerk (1917-1998)
verschenen, 7 banden bij Boeijenga in Leeuwarden en 8 banden bij
Donemus in Rijswijk. Uiteraard is er veel orgelmuziek bij.
Enkele maanden geleden publiceerde Boeijenga een bijzonder interessante
orgelband: Vijf Orgelimprovisaties uit ‘De Vier Jaargetijden’, een opname
die Albert de Klerk in 1991 maakte op het Adema-orgel van de St.Josephkerk te Haarlem. De Amersfoortse organist Henk Veldman heeft in
samenwerking met de Andriessen/De Klerk Stichting deze improvisaties
opgetekend. We kijken even in de keuken van de fantastische improvisator
die Albert de Klerk was. Prachtige ‘composities’.
Bij Donemus is een negende band verschenen, een nieuwe uitgave van de
veel gespeelde Tres Meditationes Sacrae voor orgel, een drieluik over het
Paasmysterie.
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Albert de Klerk componeerde zijn Tres Meditationes Sacrae in 1992/1993
en beschouwde het als zijn beste orgelwerk. De eerste druk uit 1993
bevatte tal van ongerechtigheden en de lay-out liet veel te wensen over.
Een tweede druk was daarom noodzakelijk. Op de site van Donemus kan
men enkele pagina’s inzien.
In het voorwoord van deze nieuwe druk staat onder meer het volgende:
Voor deze tweede druk, die in veel opzichten verschilt van de eerste druk
uit 1993, is gebruik gemaakt van enkele belangrijke bronnen: het
oorspronkelijke manuscript, twee kopieën daarvan die door de componist
zelf werden voorzien van registraties voor uitvoeringen op twee
verschillende orgels, en de radio-opname die Albert de Klerk maakte op 11
september 1996 op het Adema-orgel van de St.-Josephkerk te Haarlem.
Niet alleen zijn het originele manuscript en de eerste druk niet eensluidend,
ook is het klaviergebruik in beide betekende kopieën niet gelijk, terwijl de
radio-opname weer andere verschillen vertoont. Notentekst, fraseringen,
registraties, dynamiek, klaviergebruik, enz. in de diverse bronnen zijn
nauwkeurig met elkaar vergeleken en hebben geleid tot een nieuwe druk
waarin de compositie optimaal tot zijn recht komt en waarin tevens de
registraties die De Klerk zelf gebruikte zijn opgenomen.
In de oeuvrelijst van Albert de Klerk staan bij de ‘Werken voor beiaard’
negen titels vermeld. Een van deze titels, Twee stukken voor beiaard uit
1955, is altijd onuitgegeven gebleven. Het gaat om een ‘Berceuse’ en een
‘Alla Marcia.’
Bij Donemus, bijna zestig jaar na het ontstaan, verscheen de eerste uitgave
van deze korte werken, zodat nu het gehele beiaardoeuvre van Albert de
Klerk verkrijgbaar is.
Op de site van Donemus kan men zich nader laten informeren.
Vijf Orgelimprovisaties is verkrijgbaar bij Boeijenga Music Publications,
Leeuwarden. Uitgavenummer: BE 1130 Prijs: € 18,00
Tres Meditationes Sacrae is verkrijgbaar bij Stichting Donemus Beheer,
Rijswijk.
Uitgavenummer: D 08444 Prijs: download (B4) € 19,60; hardcopy, normal
size (B4) € 34,34; hardcopy, study size (A4) € 28,94
Twee stukken voor beiaard is verkrijgbaar bij Stichting Donemus Beheer,
Rijswijk. Uitgavenummer: D 13384 Prijs: download (A4) € 10,35; hardcopy,
normal size (A4) € 18,13
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Mis voor de zondagen in de Advent en Veertigdagentijd
Herman Strategier, die veel missen en andere koormuziek op Latijnse
teksten heeft geschreven, voelde zich na het Tweede Vaticaans Concilie
niet meteen geroepen om het Nederlands als liturgische taal te omarmen.
Maar gaandeweg, vooral in de laatste tien jaar van zijn leven, heeft hij een
aantal composities in het Nederlands vervaardigd voor eenstemmig koor en
orgel. De meeste van deze gezangen waren bestemd voor de Abdij Maria
Toevlucht in Zundert, maar hij heeft ook geschreven voor andere kloosters
of voor de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.
De in 1982 geschreven Mis voor de zondagen in de Advent en
Veertigdagentijd voor eenstemmig koor en orgel, waaraan in 1983 het ‘Ere
zij God’ is toegevoegd om de bruikbaarheid van de mis te vergroten, is
onlangs door de Herman Strategier Stichting uitgegeven. Het betreft een
sobere, nobel klinkende compositie die voor geen enkel koor problemen zal
opleveren. De mis is te bestellen via de website van de Herman Strategier
Stichting: www.hermanstrategier.nl
Kerkfeest opgeluisterd door nieuw gecomponeerde mis
Ruud Hoogenboom, Samen Kerk, oktober 2014
Op zondag 7 september vierde de Haarlemse bisschop J. Punt de
Eucharistie in een volle kerk samen met gelovigen van de
Odulphusparochie in het Zaanse dorp Assendelft. De kerk, bouwwerk van
architect Bleys, bestond 125 jaar. Voor de eerste keer werd door het Sint
Caeciliakoor de door kerkmusicus Jos Martens (*1986) voor die
gelegenheid geschreven meerstemmige mis ‘Missa in honorem Sancti
Odulphi’ ten gehore gebracht.
Compositiewedstrijd jongemannenkoor
Ruud Hoogenboom; (bron: Zingmagazine, nr.59, nov./dec. 2014)
In 2015 presenteert het Stadsjongenskoor Oldenzaal t.g.v. zijn honderdjarig
bestaan de liedbundel 'Boys, keep on singing'. Het koor heeft een
compositiewedstrijd uitgeschreven voor de categorie 'Jongemannenkoor',
om zo componisten te stimuleren meer te schrijven voor deze bijzondere
leeftijdsgroep van 14 t/m 21 jaar. De drie beste composities worden
opgenomen in de bundel.
In het bestaande repertoire voor kinderkoor, jeugdkoor of het
muziekonderwijs wordt vaak nauwelijks rekening gehouden met de
stemmen van jongens en jonge mannen. In 'Boys, keep on singing' staat de
ontwikkeling van het jongenskoor en de jongensstem juist centraal. De
liedbundel wordt gepresenteerd tijdens het Symposium en Jongenskorenfestival op 5 en 6 juni 2015 in Oldenzaal.
Voor meer info: projectleiding@stadsjongenskoor.nl of
jongenskorenfestival.nl
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Laag btw-tarief voor dirigenten !
In 2011 won mr. dr. Ton Lamers een rechtszaak: een dirigent mag voor álle
repetities het lage btw-tarief (6%) in rekening brengen. Desondanks bleef er
veel discussie en onduidelijkheid. De Verenigde Nederlandse
Korenorganisaties (VNK) en de Koninklijke Nederlands Muziek Organisatie
(KNMO) richtten zich tot de politiek om daar een einde aan te maken. En nu
is er duidelijkheid.
Uit berichtgeving in Zingmagazine blijkt, dat de Belastingdienst de uitspraak
van de rechter (Rechtbank Haarlem, 5 oktober 2011) onderschrijft en geen
hoger beroep aantekent. Staatssecretaris Wiebes is ook duidelijk: "Voor
repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor optredens die
door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd, geldt het
verlaagde btw-tarief voor uitvoerende kunstenaars. Voor de toepassing van
dit verlaagde btw-tarief is niet relevant of de repetities worden geleid door
een vaste of een ingehuurde (invallende) dirigent. Voor het leiden van
repetities die niet samenhangen met en noodzakelijk zijn voor optredens
die door het publiek kunnen worden beluisterd of aanschouwd, geldt het
algemene btw-tarief (21%). Voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief
voor uitvoerende kunstenaars is geen verschil in behandeling tussen
repetities die samenhangen met en noodzakelijk zijn voor optredens van
musici en dirigenten". M.i. geldt deze regeling dus ook voor pianisten. [RH]
Voor toepassing van het juiste btw-tarief is de dirigent verantwoordelijk. Of
in de woorden van de staatssecretaris: "Een dirigent kan dit aantonen door
een bescheid te bewaren in zijn administratie waaruit dit blijkt". (RH; bron:
Zingmagazine, nr.59, nov./dec. 2014)
Deel 11b Hymnologie Arie Eikelboom
Het tweede gedeelte van het elfde deel van de serie Hymnologie van Arie
Eikelboom is uitgekomen, een geschiedenis van de strofische zang in de
westerse christelijke kerk. Omdat er heel veel over deze periode is te
melden is besloten deel 11 in drie delen uit te geven. Dit deel is deel 11b en
gaat over de invoering van de Statenberijming, de manier waarop tussen
1600 en 1800 in Nederland gezongen werd en hoe de pogingen om
orgelbegeleiding ingevoerd te krijgen verliepen. Tenslotte komen enkele
pogingen om naast berijmde psalmen ook andere liederen te gaan zingen
aan de orde o.a. van Camphuysen, Bredero en Valerius.
Het boek bevat veel afbeeldingen, telt 270 pagina’s en kost € 27,95 (excl.
verzendkosten). Mocht u belangstelling voor het boek hebben en het willen
bestellen, dan kan dat vanaf heden via arie.eikelboom@wxs.nl .
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Ingezonden door leden
Vliegende keep
Ton Klos
Na meer dan 50 jaar als kerkmusicus werkzaam te zijn geweest dacht ik
op 75-jarige leeftijd mijn dirigeerstokje maar aan de wilgen te gaan hangen.
Dat is moeilijk als je op zondagmorgen in de verte de kerkklokken hoort
luiden en je weet waar de klepel hangt !
Lang zonder kerkmuzikale activiteiten duurt dat niet. Al snel weten
verschillende kerken, collegae, pastores je te vinden. Bij ziek en zeer
tijdens de vakanties word je gevraagd om er weer in te stappen, het brengt
een nieuw leven met zich mee. Zo werkte ik een maand lang in Assendelft
en eerder in Beverwijk. Van een andere collega, die drie maanden ziek
was, heb ik zijn twee koren in de kersttijd mogen en kunnen vervangen.
In 1955 studeerde ik af op de kerkmuziekschool te Utrecht, werkte in
Gorinchem, Den Haag en later in Aerdenhout. (Olivier Koop van de KDOV
is heel lang geleden penningmeester van de KDOV geweest.)
In 2009 heb ik de Antonius/Pauluskerk ontslag gevraagd. Dat was niet zo
eenvoudig, waar haalt de kerk een opvolger vandaan? Die kwam en ik trok
de vrije wereld in. Als je 75 jaar bent, wil je weleens wat anders dan iedere
zondag opnieuw als dirigent c.q. organist ter kerke te gaan. Het is ook wel
belangrijk eens een collega te bezoeken en te zien hoe het er bij hem aan
toegaat. Heel interessant!
Als je van avontuur houdt, kan ik de iedere collega aanraden: loop eens
een andere kerk binnen. Je moet wel tegen stootje kunnen, dat wil zeggen:
alle kerken hebben iets bijzonders, allemaal zaken waaraan je niet gewend
bent, vooral wat betreft het orgel. Ik heb me aangeleerd eerst de kerk en
het orgel te bekijken, voordat ik de dienst van mijn collega overneem
(advies). Alleen al de wenteltrap van de koorzolder beklimmen met als
enige houvast een touw waarlangs je je (met je knieprothese) omhoog moet
trekken, is een avontuur op zich.
Lees en huiver.
In een klein kerkje in West-Friesland waarschuwde de koster me niet van
de orgelbank af te stappen, want achter me stond een groot gapend open
luik waardoor de touwen van de klokken, bij de begrafenis, moesten
worden geleid.
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In Volendam had de koster in iedere prestantpijp een bosje tulpen
gestoken! Het stond zo gezellig.
In de kerk der Friezen in Rome kreeg ik de mededeling: kom niet aan de
stekkers achter de speeltafel, anders gaat het orgel vanzelf spelen. (Ik
verving daar Kees Bornewasser.)
In een dorpskerk in Zuid-Limburg gaf de powerknop van het eenmanualig
orgel de bekende toccata en fuga te horen. (Zonder enig probleem
overigens)
In de Pius X-kerk te Alkmaar mocht van de koster het tweede manuaal niet
gebruikt worden. “Je mag niet aan dát “knopje” zitten”, zei hij me. Dat
knopje was de koppeling tussen I en II. Van zoiets kan ik dan niet afblijven,
het was niet om aan te horen, de twee manualen waren twee verschillende
valse orgels geworden! De koster had, om geld te besparen, getracht zelf
het orgel stemmen!
Verschillende malen heb ik Den Haag Fons Kahman (zaliger, oud-lid van
de KDOV) vervangen. Op het moment dat Fons daar zelf speelde is hij vijf
dagen gegijzeld geweest, samen met het mannenkoor. Zeg maar eens dat
het vak van kerkmusicus een saai vak is.
In Engeland speelde ik twee keer in een Anglicaanse kerk. Na afloop
trakteerde de pastoor op de begraafplaats, naast de kerk, wij zittend op
grafstenen, heerlijke koele droge witte wijn. Ons programma voor die dag
liep wel in het honderd. Onze reis kon niet meer stuk, maar lag wel in puin.
(Als de wijn is in de man…!)
Soms kun je wel eens worden gevraagd om in een gevangenis te spelen.
De laatste keer was dat voor mij in Zwaag. Kerstliederen op 1 e Kerstdag
zongen de mannen uit vijf verschillende naties, onder andere Jingle Bells.
Dat ging er in als een kerstkransje!
Als je collega je belt met de vraag om hem te vervangen, geeft dat nooit
problemen. Als de penningmeester van de kerk van je collega belt: boer
pas op je kippen. Ik begin altijd met de mededeling: “Voor de goede orde, ik
speel wel voor God, maar niet pro Deo.” Er zijn wel eens penningmeesters
die verwachten dat je het voor niets doet, omdat je maar te gast bent. Of
omdat je je muzikale gave van God gekregen hebt en daar moet je Hem
met je orgelspel voor bedanken.
In Stompetoren werd ik wel eens opgewacht met alleen een bos bloemen!!!
In een gereformeerde kerk in Schermerhorn kreeg ik naast een goede
vergoeding óók een bos bloemen.
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Onze collega en mijn vriend, Jaap Menten, mijn klasgenoot van de
kerkmuziekschool, solliciteerde bij een kerk in Valkenburg. De
penningmeester aldaar had berekend dat je als directeur/organist tijdens de
repetities 50% een dubbelfunctie had en 50% alleen een enkele functie,
want je speelde tijdens de repetitie niet 100% op het orgel. Dus met andere
woorden? De repetitie zou worden vergoed met een één uur als dir./org. en
het andere uur alleen als dirigent. Jaap heeft van de functie toen maar
afgezien.
Siem Groot vertelde mij dat zijn vader Piet in Heiloo solliciteerde. De
penningmeester van de Willibrorduskerk, een veehouder, vond dat hij die
betrekking voor niets moest aanvaarden, want hij, de penningmeester,
deed het ook voor niets!! Waarop Siem’s vader zei: “Als u geld te kort komt,
kunt u tenminste een koe verkopen, maar ik heb geen koeien.”
In Utrecht gaat het verhaal dat de organist van een protestantse kerk aldaar
zondags na de dienst zijn vergoeding zou krijgen. De arme collega overleed
tijdens een dienst en toen zijn vrouw de vergoeding wilde ophalen, kreeg ze
de halve dienst betaald, omdat haar man maar een halve dienst gespeeld
had!
Als je geen vergoeding vraagt, ben je een concurrent van je collega en dat
kan niet. De kerkmusicus heeft in katholieke kerk een officieel betaalde
functie. Alleen over de reisvergoeding valt doorgaans wel te praten.
Zijn er collega’s die met de ervaring van een tijdelijke vervanging ook
(sterke) verhalen kunnen vertellen, laat het me weten, mail me. Ik hou van
sterke verhalen.
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