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Van het bestuur
Afscheid van Jeroen Pijpers als hoofdredacteur
Er is een tijd van komen en weer gaan. Dit nummer van het KDOVblad is voorlopig het laatste dat onder Jeroen’s hoofredacteurschap
verschijnt. Wij zijn Jeroen heel dankbaar voor alles wat hij als
hoofdredacteur vanaf 2012 voor de KDOV heeft gedaan. Jeroen
heeft het blad een belangrijke impuls gegeven door het
bewerkstelligen van vaste bijdragen en een meer thematische
inhoud.
Wij wensen Jeroen en zijn gezin het allerbeste toe! Nogmaals dank.
(BH).
Ontwikkeling rechtspositie
In januari a.s. zal weer het halfjaarlijks overleg van de KDOV met de
kerkelijke delegatie over rechtspositie plaatsvinden. (BH).
Kerstwens
Het bestuur wenst u allen een zalig kerstfeest, een mooie
jaarwisseling en een gezegend, vreugdevol en muzikaal 2016.

Personalia
Overleden:
J. Michielse, Indigolaan 134, 5044 SB Tilburg; 5 augustus 2015.
Opzegging:
D. (Ditty) van den Berg-Krijger, Ens
C.(Kees), P.W.M. van Houten, Boxtel.
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(advertentie)

Het bestuur van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging
(KDOV) vraagt met ingang van 1 januari 2016
een (hoofd)redacteur (m/v) KDOV-blad.
Na het vertrek van Jeroen Pijpers eind 2015 heeft het KDOV-blad geen
(hoofd)redacteur meer en ligt deze taak bij weer bij het bestuur.
Graag wil het KDOV-bestuur deze functie zo snel mogelijk aan een lid van
onze vereniging overdragen.
Wij doen hiertoe een dringend beroep op de leden van onze vereniging en
vragen u uw diensten aan te bieden. Zonder een (hoofd)redacteur kan het
bestuur niet garanderen dat het blad regelmatig blijft verschijnen.
De (hoofd)redacteur heeft de volgende taken:
• het (laten) schrijven en verzamelen van relevante artikelen en
eventuele reactie op ingezonden brieven
• de coördinatie/planning van het (doen) schrijven van redactionele
artikelen
• het verzamelen en zonodig voorbewerken van kopij
• op zoek gaan naar en het verzamelen van informatie, nieuws,
ontwikkelingen
• het ontwikkelen van een visie op de inhoud van het blad
Ook als u geen ervaring hebt, valt een redacteurschap te overwegen. Het
bestuur is desgewenst bereid om hierbij te helpen en ondersteuning te
bieden.
Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden van de vereniging om
nu te overwegen om een bijdrage of een wat kleinere - af te spreken bijdrage te gaan leveren aan de continuiteit van het KDOV-blad. Graag uw
reacties per e-mail naar: redactie@kdov.nl
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Jaarverslag Katholieke Dirigenten- en Organisten
Vereniging (KDOV)
over 2014 – 2015
(zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 31 oktober 2015)
De Jaarvergadering vond plaats op 18 oktober 2014 in de pastorie van de
parochie St. Franciscus Xaverius (de Krijtberg) te Amsterdam.
’s Middags leidde ons lid Lourens Stuifbergen, als organist en scholaleider
aan ‘de Krijtberg’ verbonden, de Schola Cantorum met de gregoriaanse
gezangen van 1 januari (Mis van de heilige Maria, Moeder Gods), het Ave
Maria en het Salve Regina, en bespeelde ons lid Stephan van de Wijgert
het fraaie Adema-orgel. Hij vertolkte het Ave Maria/Ave maris stella van
Jean Langlais, de Tres Hymni van Albert de Klerk (alternerend met de
schola), het Prière van César Franck en de Toccata uit de Plymouth Suite
van Percy Whitlock.
Het Algemeen Bestuur vergaderde in het afgelopen verenigingsjaar
telefonisch op 23 januari, 29 april en 19 juni, het Dagelijks Bestuur op 6
oktober.
Het KDOV-blad verscheen vier keer en blijft boeien door de kwaliteit en
informatieve waarde van de inhoud. De website wordt door Ben Hillen zoals
altijd actueel en lezenswaardig gehouden.
Dankzij het rechtspositioneel overleg met de economen en de secretarisgeneraal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie door Ton van Eck en
Ben Hillen wordt de vinger aan de pols gehouden inzake een aantal
kwesties. U vindt hier informatie over in de rubriek ‘Van het bestuur’ in de
KDOV-bladen. De uitdrukking “Gods molens malen langzaam, maar fijn” is
zeker op zijn plaats in dit hele proces, maar het is van belang dat het
contact aanblijft.
Het ledental van de KDOV staat heden ten dage op 172.
Er waren in het afgelopen jaar diverse memorabele gebeurtenissen te
melden rond onze leden.
Gerard Beemster vierde op 15 november 2014 dat hij 25 jaar als dirigent
van het kathedrale koor verbonden was aan de Sint Catharinakathedraal te
Utrecht.
Gemma Coebergh herdacht op 21 juni 2015 dat zij 50 jaar werkzaam was
als kerkmusicus.
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De volgende leden zijn ons ontvallen:
11 oktober 2014
19 oktober 2014
14 november 2014
16 juni 2015
5 augustus 2015

de heer Anton de Goeij
erelid Bernard Bartelink
de heer Leo Hanssen
erelid Kees Bornewasser
de heer Jan Michielse

Geen lid van onze vereniging, maar wel het vermelden waard:
Toine Schreurs, van 1979 tot 2002 directeur van Adema’s Kerkorgelbouw.
Hij overleed op 12 november 2014.
Laten we hen door middel van een minuut stilte herdenken.
Zoals onze voorzitter, Ton van Eck, ons tijdens zijn toespraak bij de vorige
Algemene Ledenvergadering voorhield, is het behoud van kwaliteit in de
kerkmuziek een noodzaak die helaas niet altijd door pastores en
parochiebesturen wordt ingezien. Maar als professionele kerkmusici is het
ook zaak onze passie voor hoogwaardige kerkmuziek te blijven uitdragen.
Eindhoven, Hervormingsdag, 31 oktober 2015
Gemma Coebergh, secretaris
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Liedbespreking
Bert Stolwijk

De Geest des Heren is op hem
Een passend lied voor het Jaar van Barmhartigheid
In dit liturgische C-jaar wordt op de meeste zondagen uit het evangelie van
Lucas gelezen.
Op zondag 24 januari a.s., het is de derde zondag door het jaar, horen we
hoe Jezus in de synagoge komt en uit de Hem aangereikte boekrol van de
profeet Jesaja voorleest: “De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat
Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde
Boodschap te brengen (etc.)”. Daarna zegt Hij tot de aanwezigen: “Het
Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.” (Lc.
4, 1-14)
Er is geen lied dat beter bij dit evangelie past dan het lied “De Geest des
Heren is op hem”. Helaas staat het niet in de bundel Gezangen voor
Liturgie, maar wel in Laus Deo (nr. 1041) en in het Liedboek van 2013 (nr.
530). De tekst is van Jan Willem Schulte Nordholt, de muziek van de
Vlaamse kerkmusicus Paul Schollaert.
De tekst van het lied:
De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.
Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt,
dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.
Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
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ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.
De tekstdichter volgt dus vrij getrouw de woorden van de profeet Jesaja
(Jes, 61,1-2), die Jezus tot de zijne heeft gemaakt en voegt er nog
dankgebed aan toe: “Wij danken God voor deze stem”.
Dit lied sluit overigens ook heel mooi aan bij het Heilig Jaar van
Barmhartigheid, dat door Paus Franciscus op 8 december jl. is geopend. In
de tweede strofe zingen we immers over ‘het overweldigend erbarmen dat
ons gebroken hart herstelt’ en de derde strofe over ‘het jaar van Gods
genade, zijn recht en zijn barmhartigheid’.
De melodie:

Wat het eerste opvalt aan deze melodie van Paul Schollaert is de
verwantschap met het idioom van de liederen van Frits Mehrtens (vgl. GvL
407 Alles wat over ons geschreven is, GvL 563 Zingt Jubilate): geen
maatstrepen, in de laatste regel een onvoorspelbare afwisseling van korte
en lange noten en een groot toonbereik (in dit geval het octaaf van es’ tot
es’’).
Ook wist Schollaert een melodie te scheppen waarin de spanning van het
begin tot het eind wordt vastgehouden. Let wel extra op de laatste regel:
koorzangers en kerkgangers zullen de neiging hebben om tussen de derde
en vierde regel een kwartrust in te voegen. Dat zou jammer zijn, want juist
wanneer je die regels aan elkaar verbindt, ontstaat er een geweldige
dynamiek in het lied, een stuwing naar het einde.
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Er is een driestemmige zetting van dit lied beschikbaar in het tweede deel
van de koorbundel bij het Liedboek. Deze zetting is van de bekende
Vlaamse componist Kurt Bikkembergs. Ook de bijbehorende
orgelbegeleiding is in dezelfde bundel afgedrukt. In de tweede helft van het
lied gebruikt Bikkembergs enkele minder voor de hand liggende
harmonische wendingen, maar desalniettemin is deze zetting zeer goed
zing- en speelbaar. Van harte aanbevolen!
Laus Deo, Bisdom Roermond, Dienst Liturgie en Kerkmuziek, 2000
Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, BV Liedboek, 2013: voor het
bestellen van de eenstemmige bundel en de koorbundels zie
www.liedboek.nl
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Historie
Geselecteerd door Jos Pijpers
Uit: “De week in beeld” nr. 52 – 27 december 1952.

De tijden dat de koorzang behalve bij
kerkelijke plechtigheden ook in het
culturele leven een voorname plaats
innam, ligt helaas ver achter ons. In die
jaren waren in geheel Europa koorscholen
gevestigd,
waar
muzikaal-begaafde
jongens een opleiding als choraal
(koorknaap) ontvingen. Verschillende
grote componisten hebben aan een
koorschool hun eerste muzikale indrukken
opgedaan.

Enkele steden van Europa
hebben de schone traditie van
de koorschool bewaard:
München, Regensburg, Paderborn en ook, moet het nog
genoemd worden, anderhalf
jaar geleden heeft in deze rij
ook een Nederlandse stad een
plaatsje gekregen. Met de
oprichting van de Haarlemse
Bavo-koorschool, die onder
leiding staat van de bekende
musicoloog Dr. Kat, is voor
bijzonder begaafde jongens een
mogelijkheid geopend tot een
degelijk-muzikale vorming
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De Haarlemse koorschool staat nog aan het begin. Van de acht en dertig
leerlingen zijn er twaalf internen. De externen verblijven, met inbegrip van
ontbijt en lunch, vrijwel de gehele dag op school. Behalve de vele en zeer
gevarieerde muzieklessen krijgen de jongens het gewone lagere-schoolonderricht, waarvoor twee bevoegde leerkrachten zijn aangesteld. En
daarnaast – het zijn tenslotte levenslustige knapen – blijft er voldoende tijd
beschikbaar voor ontspanning en spel.
Het instituut groeit snel! Voor de leiding voorwaar een verantwoordelijke,
maar uiterst schone taak.
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Jaarvergadering 2015
Foto’s van de jaarvergadering KDOV 2015 in Eindhoven (Ruud Huijbregts)
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Enkele gedachten bij het Rorate caeli
Lourens Stuifbergen
Een van de bekendste Adventsgezangen is het Rorate caeli. De tekst is
een samengestelde bede door een anonieme auteur. Voor de eerste twee
strofen zijn de teksten ontleend aan de profeet Jesaja, terwijl de laatste
twee strofen citaten bevatten die we verspreid in het Oude Testament
vinden. Ook in het Officie van de Adventsliturgie komen we ze tegen;
vermoedelijk is dit de directe bron geweest voor de auteur van het Rorate
caeli.

De oorspronkelijk Rorate-melodie is waarschijnlijk uit de 17de eeuw, van
Franse oorsprong en monosyllabisch, d.w.z. een noot per lettergreep. Eind
19de eeuw ontstaat de ons bekende versierde versie. Het gaat dus om een
neo-gregoriaanse melodie, zoals ook bij het Attende Domine het geval is,
maar dat neemt niet weg dat de melodie buitengewoon expressief is. We
kunnen die in de Advent niet missen.
TEKST
De tekst vertaling luidt in vertaling:
Dauwt, hemelen, uit den hoge; en wolken, regent de Gerechte.
1. Weest niet vertoornd, Heer, gedenk niet langer onze schuld. Zie, de stad
van de Heilige is een woestenij geworden, Sion is een woestenij geworden.
Jeruzalem is verlaten, het huis van uw eredienst en uw glorie, waar onze
vaderen U loofden.
2. Wij hebben gezondigd en wij zijn als een onreine geworden, en als
bladeren zijn wij allen afgevallen, onze zonden hebben ons, als een wind,
meegesleurd. Gij hebt uw gelaat voor ons verborgen en ons verpletterd
onder de druk van onze schuld.
3. Zie, Heer, de ellende van uw volk, en zend Hem die Gij voornemens zijt
te zenden: zend het Lam, de beheerder der aarde, uit de rots der woestijn
naar de berg van Sions dochter, om zelf het juk van onze slavernij weg te
nemen.
4. Troost u, troost u, mijn volk! Weldra zal uw redding komen. Waarom
wordt gij door droefheid verteerd, grijpt de smart u opnieuw aan? Ik zal u
redden, weest niet bevreesd: Ik ben immers de Heer uw God, de Heilige
van Israël, uw Verlosser.
In de tekst is er duidelijk sprake van strofe 1 t/m 3 tegenover strofe 4. Het
volk van Israël ziet verlangend uit naar de Messias. Tegenover de
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jammerklachten van het volk dat zoveel onheil moest doorstaan als straf
voor zijn zonden klinken de troostende woorden van God.
MUZIEK
In de muziek lijkt die tegenstelling afwezig omdat de vier strofen alle op
precies hetzelfde materiaal zijn gebaseerd. Analyse leert ons echter dat
allerlei subtiliteiten de vierde strofe extra reliëf geven. Laat ons de muziek
nader bestuderen.
Het refrein ‘Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum’ laat een structuur
zien waaraan het gregoriaans zo rijk is, de ‘boogvorm’. De melodie begint
op de fa, stijgt snel naar de hoge re om daarna geleidelijk over de afstand
van een geheel octaaf te dalen tot de lage re. Misschien is het een
tekstschildering bij ‘uit den hoge’. De melodie bevat enkele motieven die in
de strofen zullen terugkeren: alle strofen beginnen en eindigen op dezelfde
wijze als dit korte refrein en ook de melodische lijn re-do-sa-la komt
veelvuldig terug.
Overzien we de vier strofen, dan is er veel gemeenschappelijks. Behalve
dat ze hetzelfde beginnen en afsluiten reciteren ze alle respectievelijk op de
toon la, daarna op do en vervolgens weer op la en dalen aan het eind af tot
de lage re. Opnieuw is er dus een boogvorm maar over veel grotere
afstand. Ook de dalende wending re-do-sa-la uit het refrein en enkele
andere motieven treffen we overal aan. Maar elke strofe heeft ook eigen
fijnzinnigheden.
In strofe 1 wordt tweemaal gesproken over ‘deserta’ gevolgd door
‘desolata’. Telkens worden de woorden met meer nadruk gezongen omdat
ze meer noten krijgen; bovendien krijgt het woord ‘desolata’ een extra
smartelijke lading door de daling in de melodie.
In strofe 2 is er het woord ‘cecidimus’ (= wij zijn gevallen) dat muzikaal
wordt uitgebeeld. Vol emotie is de lijn bij ‘a nobis’, waar de melodie op een
mi eindigt.
In strofe 3 komt het intense verzoek ‘et mitte quem missurus es’ opvallend
naar voren door de sprong van de la naar de re.
De laatste strofe bevat zoals gezegd eendere motieven, maar er zijn het
oog springende verschillen. Buitengewoon fraai is de herhaling van
‘consolamini’ en de melodie bij ‘cito veniet salus tua’, weliswaar gelijk aan
de vorige strofe maar doordat de hoge re samenvalt met het woordaccent
veel hoopvoller. In het gregoriaans wordt door de anonieme componisten
altijd veel aandacht besteed aan een vraagstelling: steeds weer blijkt dat
men probeert het vragende karakter in de muziek te stileren. Bij ‘quia
innovavit te dolor?’ kan het nauwelijks duidelijker! De volgende zin begint
op een hoge re, wat nog niet eerder het geval was. De simpele wending redo-sa-la, die inmiddels al vele malen klonk, is nu exclamatorisch: met de
grootst mogelijke klem wordt de tekst ‘Salvabo te’ (= Ik zal u redden) naar
voren gebracht, zo sterk dat men kan spreken van een hoogtepunt in het
gehele gezang. Nog een tweede keer komt het voor, direct erna, bij ‘ego
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enim sum Dominus Deus tuus’ (= Ik ben immers de Heer uw God), als wil
de componist ons ervan overtuigen dat de verlossing, d.w.z. de komst van
de Heer, werkelijk nabij is. Door deze twee prachtige melodische lijnen is
het reciteren op de toon la, zo uitvoerig aan het eind van strofe 1 t/m 3,
aanzienlijk beperkt ten gunste van een mooie boogvorm boven de laatste
regel.
Kan men zich een mooier gezang ter voorbereiding van het Kerstfeest
voorstellen?
Lourens Stuifbergen

Cartoon
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Berichten
Partituren Hendrik Andriessen (Lourens Stuifbergen)
De afgelopen weken verschenen onder auspiciën van de Andriessen/De
Klerk Stichting te Haarlem bij Donemus twee partituren van Hendrik
Andriessen.
Allereerst L’histoire de l’enfant de Dieu (1919) voor sopraan- en tenorsolo,
vierstemmig gemengd koor en orkest op tekst van de Limburgse dichter
Pierre Kemp. De partituur was al in 2010 verschenen, maar bevatte nog
enkele ongerechtigheden die nu zijn gecorrigeerd. Na een succesvolle
uitvoering in Limburg enkele jaren geleden zal het werk in het
Andriessen/De Klerk-jaar 2017 opnieuw worden uitgevoerd.
De tweede uitgave betreft La Vierge à midi (1966) voor mezzosopraan en
orgel op tekst van de beroemde Franse dichter Paul Claudel. De
oorspronkelijke versie uit 1952 werd in 1966 door Andriessen gewijzigd en
georkestreerd. Toen maakte hij ook de orgelversie die nu verschenen is. Dit
werk zal in 2017 eveneens worden uitgevoerd.
Via de webshop van Donemus (www.donemus.nl) kan men een download
of een hardcopy van de partituren bestellen. Tevens kan men daar het
voorwoord bij de twee werken lezen en enkele partituurpagina’s inzien.
Ten slotte wil ik u erop wijzen dat de twee werkenlijsten van Hendrik
Andriessen en Albert de Klerk, die in april verschenen, onlangs bijgewerkt
zijn. Er zijn sindsdien van beide componisten nog enkele werken gevonden,
er waren enkele nieuwe uitgaven, enkele dedicaties zijn toegevoegd en een
aantal onvermijdelijke ongerechtigheden is gecorrigeerd. Op de website
van Donemus kan men de lijsten gratis downloaden, bij de Andriessen/De
Klerk Stichting (www.andriessendeklerk.nl) kunnen ze vanaf volgende week
integraal worden geraadpleegd.
Lied voor het Heilig Jaar
Paus Franciscus heeft op dinsdag 8 december in Rome het Heilig Jaar van
de Barmhartigheid geopend. Niet alleen in Rome, maar in bisdommen over
de hele wereld zijn in december 'heilige deuren' geopend ook in onze
bisdommen. Alle parochies worden aangemoedigd in 2016 speciale
aandacht te schenken aan het thema ‘Barmhartigheid’.
Er is een internationale hymne gemaakt ter gelegenheid van het Heilig
Jaar, met het Latijnse refrein ‘Misericordes sicut Pater’ (Barmhartig zoals de
Vader), en de mogelijkheid om in de eigen taal de coupletten te zingen. De
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hymne is - in verschillende versies - te downloaden van de speciale website
voor het Heilig Jaar: heiligjaarvandebarmhartigheid.eu/vieren/
Zalig zoet
60 bakrecepten rond feesten en
heiligen
Door: Vanessa van Koppen
Pepernoten, paasbrood en
pinksterbollen: elke feestdag
heeft zijn geschiedenis en elk
land zijn eigen broodjes, koekjes
en taarten. Dit bakboek is
ontstaan uit de vraag: welke
baksels horen eigenlijk bij onze
feestdagen en waarom? Vanessa
van Koppen is hiervoor op
onderzoek gegaan, niet alleen in
kookboeken, maar ook in andere
– soms oude – bronnen. Zalig
zoet biedt daardoor naast
recepten voor een heleboel zalige
zoetigheden, ook nog
achtergrondinformatie over de
herkomst en symboliek bij alle feestdagen en gerechten.
Je vindt bijvoorbeeld tal van verrassende recepten en interessante weetjes
over heiligen die hun naam aan brood of taart hebben gegeven, van de
borsten van Sint-Agatha tot het stuurwiel van Sint-Christoffel. En wist je dat
de Romeinen al op Driekoningen een boon in hun taart verstopten? Of dat
gevlochten paasbrood is afgekeken van de Joodse challe? Vanessa heeft
ook flink over de grens gekeken. Dus vind je in Zalig Zoet naast een recept
voor de Kerststol, ook de Italiaanse Panettone, de Poolse maanzaadcake
en de Franse Bûche de Noël. Voor als je eens iets anders passends op
tafel wilt zetten.
Een origineel boek om uit de bakken, om in te lezen over tradities en
heiligen, maar vooral een boek dat je het jaar door zal laten genieten van
veel zalige zoetigheden.
Te bestellen bij Verzendboekhandel Colomba www.colomba.nl
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