
Prof.-em. dr. A.C. Vernooij werd
geboren op 18 november 1940.
Hij is priester van het Aarts-
bisdom Utrecht. Na zijn studies
in Rome werd hij docent
gregoriaans en muziektheorie
aan het Nederlands Instituut
voor Kerkmuziek en het Conservatorium van
Utrecht tot hij in 1998 werd benoemd tot Bijzonder
Hoogleraar Liturgische Muziek aan deTheologische
Faculteit van Tilburg, een leerstoel op initiatief
van de NSGV. 

zangdag gregoriaans

IJ EEN repetitie voorafgaand aan een
viering heb ik het wel geprobeerd:
om het volk te manen (of mennen?)

om mee te zingen. ’Ik zie nog veel gesloten
monden, daar zal niet veel geluid uit
komen..’, waagde ik. En daarna zag ik 10%
meer monden bewegen. Menig cantor en
volkszangdirigent loopt er tegen aan, dat
velen in de gemeenschap niet mee willen
zingen. De gesloten monden wekken erger-
nis tot in je tenen. Waarom lukt de samen-
zang toch niet? Bij onze protestantse
medebroeders en -zusters zingen ze voluit.
Vreemd: tijdens een bedevaart lukt het bij
de roomsen ineens toch wel..!

SABBATZANGERS
Floris van der Putt, de priester-musicus die
we dit jaar speciaal herdenken, heeft er
alles aan gedaan om de studenten op
Seminarie Beekvliet te leren zingen. Zijn
voorganger had er wat merkwaardige
gewoonten op na gehouden. Bij binnen-
komst moesten de jongens voorzingen.
De minder muzikalen werden daarna in
een apart klasjegezetenkregenminder les.
In klas 3 en 4 werd er geen zangles gegeven
omdat de jongensstem in die periode brak.
Floris maakte direct een eind aan die prak-
tijken. Iederéén moest zingen. En de min-
der getalenteerden kregen daarom juist
éxtra les. Dat waren de zogenaamde ’sab-
batzangers’ (omdat die zanglessen op
zaterdag plaatsvonden). Want voor Floris
was het belangrijk dat die toekomstige
priesters toch ten minste met fatsoen de
prefatie konden zingen! En hij zou voor-
taan in alle klassen les geven, want anders
waren die leerlingen in klas 5 vergeten wat
behandeld was in klas 2!  
Op alle mogelijke momenten liet Floris de
jongens zingen: bij de wandelingen wer-
den steevast volksliederen gezongen, vaak
door hem zelf gecomponeerd. Er zijn heel
wat potpourri’s bewaard van Floris. 

ZINGEN IN DE LITURGIE
Uiteraard werd de liturgie in het seminarie
ook gezongen. De jongens moesten zingen.
’Zing alstublieft mee’, riep hij vaak, ’als je
het niet kunt, doe je maar alsof’. Of hij zei
zelfs: ’Het geeft niet of je vals zingt, áls je
maar zingt!’.

Op een frisse herfstdag in november
praat ik in hetmuseum Klok en Peel in Asten
met Bert Augustus, die sinds kort
bestuurslid is van de NSGV-Den Bosch. 

’De kerkmuziek
bleef me trekken...’
Gesprek met Bert Augustus

>Kun je iets over je opleiding en je leven met (kerk)muziek vertellen?
Als kind begon ik piano te spelen, en kreeg vervolgens 
orgelles bij Richard Kroes. 
Na de HTS ben ik bij Philips op het Nat. Lab gaan werken. 
Ik was toen organist van de Brigidakerk in Geldrop.
Na 7 jaar bij Philips ben ik bij Maurice Pirenne orgel gaan
studeren, omdat de kerkmuziek met daarbij het werken 
in bv. een muziekschool bleven trekken.  

>Waar werk je en wat doe je daar?
Na mijn muziekstudie kon ik gaan werken bij Koninklijke
Eijsbouts, Klokkengieterij hier in Asten. Ik werk daar nu al 
25 jaar met veel plezier om met klokken muziekinstrumen-
ten te maken. Mijn taken zijn de werkvoorbereidingen van
alles wat met de klokkenklank en het gieten te maken heeft.

>Maar je bent ook orgel blijven spelen?!
Ja zeker! Met name sinds 2002, toen ik organist en beheer-
der ben geworden van het Smits-orgel in de Martinuskerk in
Sint-Oedenrode, waar ik - gestimuleerd door de jarenlange
inspiratie van deken Vrins in Geldrop - graag meewerk aan
de vormgeving van een goede liturgie. Enkele jaren geleden
ben ik ook beheerder geworden van het Smits-orgel in
Deurne. Met een aantal andere mensen heb ik ook aan de
wieg gestaan van de Brabantse Orgelfederatie.

>Wat zou je graag willen doen als bestuurslid 
van de NSGV-Den Bosch?
In eerste instantie wil ik de NSGV én het werkveld beter
leren kennen. En daarnaast bv. met kosters en musici gaan
bekijken hoe je luidklokken liturgisch kunt inzetten en
gebruiken! 

Een CD met historische en nieuwe opna-
mes vormt een deel van het boek, dat op
3 oktober 2015 gepresenteerd zal worden.
Dr. Vernooij zal de liederen die we zingen
inleiden en u wegwijs maken in het rijke
leven en werken van Floris van der Putt.
Esther Sijp zal de gezangen instuderen
met Ad van Sleuwen aan het orgel. 

Zaterdag 31 januari 2015
van 10.00-16.00 uur.
De koffie staat om 9.30 uur klaar!
De kosten voor deze dag bedragen: € 15,=,
koffie/thee en lunch inbegrepen. 

Floris van der Putt werd de man van het
volkslied, óók voor de kerk. De uitvaart van
Bisschop Bekkers zag hij als ’dé kans, om te
laten zien (op de televisie!) en horen, dat
tijdens een begrafenisliturgie zang in het
Nederlands heel goed mogelijk is’ (zie ook
de column van Gerard Kock hiernaast).

MUZISCHE PRIESTERS
Dankzij de inzet van Floris waren alle
priesters in ons bisdom die bij hem in de
schoolbankjes hadden gezeten, muzisch
gevormd. Helaas is de muzikale vorming
van priesters en priesterstudenten wat in
de verdrukking geraakt. Maar de NSGV ver-
zorgt sinds kort weer zanglessen voor de
priesters! Nu er een nieuw missaal wordt
voorbereid is er een nieuwe kans om de
altaarcomposities van Floris onder de aan-
dacht te brengen. Het zou een prachtig
cadeau zijn voor het gedenkjaar, als de
nieuwe prefatieteksten, verantwoord op de
reciteertonen van Floris gezet, gepresen-
teerd kunnen worden! Want als de voor-
ganger de prefatie vol overtuiging zingt,
dan móet de gemeenschap toch wel het
Heilig (uit de Markusmis?) uit volle borst
acclameren..?!

Uitgave van deNSGV 
organisatie voor
rk kerkmuziek in het
bisdom ’s-Hertogenbosch

Goei volk(s)

Ruim 50 jaar geleden doorbrak Vatica-
num II de hegemonie van het Latijn in
de liturgie en deed in ons land het
Nederlands zijn intrede. Je moet de 50 
al ruimschoots gepasseerd zijn, wil je nog
herinneringen hebben aan die tijd van
vóór het concilie. Schrijver dezes heeft
’Abraham’ al zo ver achter zich liggen, 
dat hij er nog weet van heeft, hoe dat
invoeren van de volkstaal een complete
revolutie teweegbracht binnen de wereld
van de kerkmuziek. Ik zie me nog als 
toehoorder in de toenmalige kerkmuziek-
school te Utrecht er getuige van zijn, 
hoe voor- en tegenstanders emotioneel
met elkaar de  degens kruisten. Luidde 
de komst van de volkstaal niet het einde
van de zo geliefde Latijnse Hoogmis in? 
En is het Nederlands eigenlijk überhaupt
wel een taal om op te zingen?
Dat vroegen veel gerenommeerde musici
en componisten zich bezorgd af.
’Het Nederlands als muzische taal’, is dan
ook het thema van het jubileumnummer,
waarmee het Gregoriusblad in februari
1966 haar 90e jaargang ingaat.
Ruim twintig bekende namen, ook van
buiten het kerkelijke veld, geven er hun
visie! Zo ook bijvoorbeeld Albert de Klerk,
die later met zoveel prachtige, Neder-
landstalige composities de liturgie heeft
verrijkt, maar hier nog tot de conclusie
komt: ’Ons Nederlands is zeker bruikbaar
om er op te zingen, al mist het wel de
souplesse en de warmte die we in het
Latijn vonden’.
Een componist, die kennelijk moeiteloos
die overgang van Latijn naar Nederlands
heeft gemaakt is Floris van der Putt.
Dat ook onze taal muzische kwaliteiten
kan hebben, had hij allang ervaren en hij
was te veel pastor, om met name zijn
’goei Brabantse volk’ niet van harte te
gunnen om in hun moerstaal Gods lof
te kunnen zingen.   

Floris van der Putt probeerde het volk aan
het zingen te krijgen. Wat zou het dan
mooi zijn, als in dit gedenkjaar de kerk-
gangers in alle parochies zijn muziek
zouden kunnen meezingen!

De zangdag zal dan ook gewijd worden
aan muziek die hij gecomponeerd heeft,
op teksten van verschillende tekstdichters.
Sommige werken zijn al uitgegeven;maar
ook onbekend, niet-uitgegeven repertoire
passeert de revue. Als speciale gast 
ontvangen we Anton Vernooij. Van zijn
hand verschijnt een biografie over Floris
van der Putt, waarin hij ook een door-
snede van diens werk bespreekt.

’Zing alstublieft mee’

Jaargang 30
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> GERARD KOCK

’Zing alstublieft mee’
met muziek van Floris van der Putt

>Wist u...

... dat de NSGV
subsidie verleent
aan toetsenisten
die (opnieuw) 
les nemen om 
zich te bekwamen 
in het liturgisch
orgelspel?
Informeer bij
onze
cursuscoördinator!

JEROEN DE WIT

ESTHER SIJP

Ook dit jaar organiserenweweer een zang-
dag gregoriaans. Het is goed te horen dat
het liturgisch gebruik van het gregoriaans
niet aan belangstelling inboet. Deze dag
past dan ook prima in het veelkleurige
aanbod van de NSGV-Den Bosch! Onder
leiding van Hans Heykers gaan we aan de
slag met de tweede Vespers van de derde
zondag in de veertigdagentijd. De studie-
dag mondt uit in een daadwerkelijk ge-
zongen vesperdienst in deAbdijkerk. Met de
hymne, de psalmen en antifonen, de lezin-
gen en het responsoriumdie daarbij horen.
Vanzelfsprekend zijnvrouwen ookwelkom! 

Hans Heykers studeerde aan het
conservatorium te Maastricht de
hoofdvakken orgel en theorie der
muziek, kerkmuziek en gregori-
aans.Daarna volgde hij nog enkele
masterclasses interpretatie en
improvisatie. Als zanger en orga-
nist verleende hij medewerking aan diverse radio- en
CD-opnames. Van 1994-2004 was hij zanger bij
Kamerkoor Studium Chorale. Van 1998 tot 2012 was
Hans Heykers als organist verbonden aan de Onze-
Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht. Sinds 2013 ishij
dirigent van de CapellaSancti Servatii.Daarnaast is
hij artistiek leider van de Schola Maastricht en diri-
gent van Vocaal Ensemble Silhouet in Roermond.

Zaterdag 7 maart 2015
van 10.00-15.00 uur. 
De koffie staat om half tien klaar!
De kosten voor deze dag bedragen: € 15,=,
koffie/thee en lunch inbegrepen. 

Ook dit jaar organiseren wij weer een dag
Afkijken bij de meesters op de zaterdag na
Pasen. Twee meesters uit de praktijk van
de kerkmuziek, een dirigent en organist,
laten je een kijkje nemen in hun keuken
en leren je de kneepjes van het vak.
Dit jaar zijn de meesters Ruben de Grauw
en Gerard Habraken.

Gerard Habraken studeerde orgel
bij Hub. Houët aan het Brabants
Conservatorium en bij Kamiel
D’Hooghe aan het Koninklijk
Muziekconservatorium te Brussel,
waarhij in 1976met Onderschei-
ding afstudeerde. Verdere studies

volgde hij o.a. bij Marie-Claire Alain, Piet Kee en Louis
Toebosch. Hij is prijswinnaar van verschillende
concoursen. Als begeleider en continuo   speler werkt
hij samen met tal van gerenommeerde solisten,
koren en ensembles. Hij is werkzaam als docent
pijporgel aan Factorium Podiumkunsten te Tilburg
en is organist van de Parochie Sint Joris in Eindhoven.

Ruben de Grauw (1980) zong al
vanaf zijn 7e jaar in het Sacra-
mentskoor in Breda. Daar is zijn
interesse voor de koormuziek
aangewakkerd.
Nu, zoveel jaar later, zingt Ruben
nog steeds in gerenommeerde

koren. Op zijn 16e jaar richtte hij met enkele vrien-
den van het Sacramentskoor Jeugdkamerkoor Plurale
Tantum op, waarvan hij nog steeds artistiek leider is.
In 2010 rondde hij zijn master koordirectie af bij
Louis Buskens aan het conservatorium van Tilburg; 
aanvullend volgde hij nog lessen bij verschillende
docenten, zoals Hans Leenders.
Momenteel is hij dirigent van verschillende
gerenommeerde koren in het land en als docent
verbonden aan Maestro.

Zaterdag 11 april 2015
van 10.00-15.00 uur. 
De koffie staat om half tien klaar!
De kosten voor deze dag bedragen: € 15,=,
koffie/thee en lunch inbegrepen. 

Aanmelden
U kunt zich als volgt aanmelden: 
1) stuur uiterlijk 14 dagen voor de activiteit
bijgaand inschrijfformulier (ook te down-
loaden van onze website) naar het bureau;
2)maak het verschuldigde bedrag over
op NL53 INGB 0001125236 t.n.v. Penning-
meester St.-Gregoriusvereniging Schijndel.
Geef daarbij aan voor welke dag u zich
inschrijft: ’Zangdag Floris’, ’Gregoriaans’
of ’Meesters’.
> Uw aanmelding is pas definitief na overmaking 
van de kosten! U ontvangt geen bevestiging.

ANTON VERNOOIJ

HANS HEYKERS

GERARD HABRAKEN

RUBEN DE GRAUW

ABDI J VAN BERNE

> Al onze dagen vinden plaats in de Abdij van Berne,
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther.

>Wie het eerst komt, die het eerst maalt: 
vol is vol! 
>Tijdens deze dag start de voorintekening
op de biografie over Floris van der Putt 
(met een aantrekkelijke korting!).

2015

Vraag en aanbod

Hebt u een vacature
voor dirigent of

organist, of wilt u zich
aanbieden als musicus, 
dan kunt u dat melden
bij ons. In de Digitale
Nieuwsbrief, die
regelmatig wordt
verzonden naar

honderden adressen,
maken wij melding van
uw vacature of aanbod.

Vraag en aanbod
worden ook geplaatst
op onze website.



• ADRESWIJZIGINGEN 
Het bisdom heeft onlangs nota’s naar de parochies
gestuurd in verband met de contributie. Per koorlid
wordt jaarlijks een bedrag in rekening gebracht.
Dit bedrag wordt door het bisdom geïnd en overge-
maakt aan de NSGV. Dankzij deze contributie kan de
NSGV haar werk voortzetten. Zo krijgt u Opmaat
gratis toegestuurd en kunt u deelnemen aan onze
activiteiten voor sterk gereduceerde prijzen. 
Ook kunt u subsidie vragen wanneer u vanwege de
liturgie orgellessen gaat volgen. In de praktijk blijkt
dat de adresgegevens vaak tussentijds gewijzigd zijn,
zeker met de reorganisatie van de parochies. Vandaar
dat bij de brief van het bisdom een formulier zat om
per koor de adressen door te geven van dirigent, orga-
nist, voorzitter en secretaris én het aantal koorleden.
Wanneer u dit formulier nog niet hebt ingestuurd,
verzoeken wij u hierbij alsnog dat te doen. Daarmee
hopen wij dat we aan het eind van dit kalenderjaar 
de juiste namen en adressen hebben en de aantallen
koorleden; en ook dat de betaling van de contributie
weer ’bij’ is! Hartelijk dank voor uw medewerking!

Floris van der Putt
1915-1990

Floris Lodewijk
van der Putt
is geboren op 21
november 1915 in

Stratum (Eindhoven).
De muzikaliteit
van huis uit
ontwikkelt zich
verder op het
seminarie.

In de eerste dagen
van de oorlog
wordt hij priester
gewijd. Na zijn
wijding wordt hij
een geliefd

muziekleraar op het
seminarie Beekvliet.
Floris richt daar
het Beekvliets
schoolorkest op.
In 1954 volgt zijn
aanstelling als
Rector Cantus van
de Sint-Jans-
kathedraal.

Onder zijn leiding
komt de Schola
Cantorum tot

nieuwe bloei. Elf jaar
later wordt hij
pastoor van de
Servatius-parochie
te Lieshout.

Na zijn emeritaat
in 1982  blijft hij
in Lieshout wonen,
tot aan zijn dood op
23 maart 1990.

Floris van der Putt:
Brabantsmusicus,methart enziel

met
Remko Vrijdag

Zoek je nieuw repertoire?
Als je op zoek bent naar nieuw repertoire,
komdankijken inonze toonzaal opParade 11,
vlak bij de Sint Jan. Je kunt daar partituren
inzien en cd's beluisteren. Maak voor een
bezoek een afspraak met Wil Marcus (zie
colofon). Van hartewelkom!

NIEUWE AANWINSTEN:

• EFBE MUSIC
De muziekuitgaven van Efbe music zijn
het werk van Frans Bullens. Hij is (kerk-)
musicus, componist en arrangeur van veel
instrumentale en vocale muziek.
Zijn werk is (bijna) altijd op de kerk-
muzikale praktijk van de parochie gericht
en dus goed te zingen en te spelen! 

Een greep: 
•Wees gegroet Maria
Eenvoudig voor 3-st. gem.koor (SAB) en piano/orgel
•Antwoordpsalmen voor de zondags-
liturgie.  64 Psalmcomposities op teksten van
Ad Bronkhorst en 3 kantieken.
• Supplement bij Antwoordpsalmen I,
II en III  Alle psalmen op teksten van AdBronkhorst 
voor elke zondag!
•Missa ad modum gregorianum
I. de Sutter  Eenvoudige orgelbegeleiding bij 
deze misgezangen.
•Vier psalmen voor de vormselviering
Voor 3-st. gem. koor, samenzang en piano/orgel.

(Uitgave via Bisdom Breda)

Zie de catalogus:
www.nsgvbreda.nl/bladmuziek
Bestellingen bij efbe-music kunt u schriftelijk,
telefonisch of per e-mail doen.
Koorpartijen kunnen minimaal per 16 stuks
worden afgenomen.
Efbe-music, p.a. Gaarde 90 - 5103 ED Dongen
T. 0162 321604; E. f.bullens@hetnet.nl

co
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Esther Sijp leidt de cursus op
de woensdagen
14, 21, 28 januari en 4, 11 en
25 februari 2015 van
19.30-21.30 uur in de boven-
zaal van deMartinuskerk.
Hoewel de cursus in
eerste instantie is bedoeld
voor de parochies van Sint-
Oedenrode, kunnen belang-
stellenden uit andere paro-
chies zich ook aanmelden. 
De kosten bedragen € 17,50
(inclusief werkmateriaal).
Informatie geeft Esther Sijp
(zie colofon). 

• Cantorcursus
in Sint-Oedenrode
In de liturgie vervult de cantor
een belangrijke taak, vooral
als er geen koor is. De cantor
neemt het voortouw bij de
volkszang, zet de verschillende
acclamaties in en zingt de
verzen van de antwoord-
psalm. In Sint-Oedenrode
start een nieuwe cursus.
Naast een deel theorie komt
met name de praktijk aan de
orde: de stemvorming, het
aanleren van nieuwe gezan-
gen en vooral de presentatie.

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom ’s-Hertogenbosch
• Post- en bezoekadres: Bisdom ’s-Hertogenbosch, Parade 11, 5211 KL  ’s-Hertogenbosch.
073-6125488 - www.nsgv.nl - e-mail: nsgv@bisdomdenbosch.nl
• Consulent:  Esther Sijp,  Karel V-laan 18, 5583 XH Waalre,06-28994385 - e-mail: esthersijp@gmail.com
• Cursussen/Toonzaal:  informatie, opgaven en afspraken Wil Marcus, Weth. Broekmanstraat 21, 6551 BB  Weurt 
024-6773998 - e-mail: cursusNSGV@gmail.com
• Jubilea en eretekenen:  opgaven en aanvragen met formulier, te downloaden van onze website 
of aan te vragen bij Marijke Vries, Eikenlaan 20, 5581 HA  Waalre, 040-2220249 - e-mail: waterny9@online.nl  
• Financiën:  WimVermeer,Heikantstraat 24, 5481 BC Schijndel,073-5480544, e-mail: w.j.vermeer@home.nl
NL53 INGB 0001125236, t.n.v. penningmeester Gregoriusvereniging te Schijndel. 
• Bestuur:  Jeroen de Wit (voorzitter), Wim Vermeer (penningmeester), Bert Augustus, Jeroen Felix, Gerard Kock,
Wil Marcus, Esther Sijp.
• Opmaat is een uitgave van hetbestuurvan deNederlandseSint-Gregoriusvereniging in hetbisdom’s-Hertogenbosch. 
Opmaat verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan dirigenten, organisten, 
koorsecretariaten en pastores. Een privé-abonnement kost € 6,= per jaar.
• Redactie: Gerard Kock,WilMarcus, Esther Sijp en Jeroen de Wit. 
• Opmaak: Karel van den Hurk  • Productiebegeleiding:  Bureau voor grafische dienstverlening Geldrop. 

Overig
cursusaanbod

• Gregoriaans
module A 
Je leert het gregoriaanse
notenschrift lezen en demeest
bekende gezangen te zingen.
Er zijn geen toelatingseisen.
Data: 7, 21, 28 februari
en 7 en 14 maart 2015 van
10.15-12.30 uur.

• Gregoriaans
module B
Voortzetting van de A-cursus.
Data: 21 en 28 maart,
4, 11 en 18 april 2015.

• Cursus Kerkmuziek
module A
In deze cursus leer je om op
verantwoorde en creatieve
wijze een viering samen te
stellen. De eerste twee dagen
zijn samen met de groep gre-
goriaans op 7 en 21 februari
2015; de overige data worden
in overleg gepland.

Plaats: de Abdij van Berne. 
Kosten: per module € 62,50.
Heb je interesse of wil je ver-
dere informatie? Bekijk onze
website (bij cursussen en
opleidingen) of neem contact
op met de cursuscoördinator
Wil Marcus (zie colofon).

stichting

Voor dirigentencursussen werken wij nauw samen met de
stichting Maestro, die een uitgebreid aanbod op maat
verzorgt van cursussen en studiedagen, ook voor koor-
zangers. In het voorjaar van 2015 start inTilburg een nieuwe
Meerjarige Dirigenten Opleiding (MDO) voor amateur-koor-
dirigenten met enige ervaring. In de lessen op zaterdag
wordt gewerkt aan muziektheorie, stemvorming en diri-

geertechniek. Het koorpracticum
vormt de kern van de opleiding.

Meer informatie
op www.stichtingmaestro.nl of bij
coördinator Ramon van den Boom
via info@stichtingmaestro.nl
of 06 28 67 28 11. 

STICHTING
Floris van der Putt

ONLANGS IS DE STICHTING FLORIS VAN DER PUTT
OPGERICHT OM VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN VAN
HET GEDENKJAAR TE ORGANISEREN.

Het bestuur van de stichting bestaat
uit de volgende personen: Jeroen deWit
(vanuit de NSGV), voorzitter; JeroenFelix
(vanuit de Schola Cantorum van de
kathedraal), secretaris;Ad van den Akker,
penningmeester; Freek van Genugten
(vanuit Bisdom ’s-Hertogenbosch), lid.
Naar een vijfde bestuurslid wordt nog
gezocht. De stichting wordt onder-
steund door Duke Cultural Productions.
De stichting zal met vele partner-
organisaties activiteiten ontplooien
in het komende jaar. Volg de website
www.florisvanderputt.nl

Koorplein Noord-Brabant, de koepel
van amateurkoren, organiseert onder
de titel SingSwing de wereld rond
vier zogenaamde events voor kinderen
met Remko Vrijdag, bekend o.a. van het
televisieprogramma het Klokhuis. 

Remko gaat met de jonge deelnemers op
reis van Engeland (Londen), via Egypte,
India, China, Japan naar Amerika en weer
terug naar Engeland.
Verzorgers, (groot-)ouders, pastores,
kinderkoordirigenten zijn ook van
harte welkom. 
Voor de volwassenen zijn er workshops,
waarin belangrijke facetten van de kinder-
koorzang ter sprake komen. 

Met dit project probeert Koorplein
een impuls te geven aan de
kwaliteit van de kinderkoorzang. 

Het program vindt plaats in
• Tilburg (18 januari)
• Veghel (25 januari)
• Veldhoven (1 februari)
• Hoeven (8 februari).

Meer informatie
is te vinden op
www.koorplein.nl

Voor het Floris van der Puttjaar is
een speciale website gemaakt:

www.florisvanderputt.nl
Op deze site vindt u veel meer
informatie over deze priester-musicus
en vooral: hier vindt u steeds het
actuele nieuws over het programma
van het gedenkjaar en nieuwe
partituuruitgaven.   

JEROEN DE WIT

’Nou ben ik ook nog
ereproleet geworden!’

Dat schijnt Floris van
der Putt schertsend
op zijn ziekbed gezegd
te hebben, toen hij tot
ereprelaat was
benoemd door de paus.
Ongetwijfeld was het de bedoeling
dat hij deze eretitel zou krijgen bij
zijn gouden priesterfeest op 18 mei
1990. Maar het zag er niet naar uit,
dat hij deze feestdag nog zou halen;
op 23 maart kwam hij te overlijden.
De zelfspot en de humor die Floris
ondanks alles kenmerkte, behield hij
dus tot het eind van zijn leven. 

Naast monseigneur was hij zoveel:
een toegewijd priester, kapelaan en
zorgzaam pastoor, inspirerende
muziekdocent (en later catechese-
docent op de lagere school), dirigent
en (later) rector cantus, maar daar-
naast vooral ook Brabander (of
Bourgondiër?!) in hart en ziel, een
musicus en troubadour pur sang,
promotor van het Brabantse volks-
lied waarvoor hij het repertoire ver-
rijkte met talloze liederen, én niet te
vergeten componist van geliefde
liturgische gezangen.
De eretitel van de paus was niet
de enige: eerder was hij al tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau benoemd.

COMPONEREN
Floris van der Putt heeft heel zijn
leven gecomponeerd, misschien
wel een van zijn meest geliefde
bezigheden, want de ’vreugde om
het scheppen’ straalt dikwijls van
zijn werken af. Daarbij betreedt hij
twee terreinen: dat van het volks-
lied en van de kerkmuziek. Zijn
humoristische Brabantse karakter
klinkt door in de volksliederen die
later tot het algemene cultuurbezit
zijn gaan behoren en in geen
volksliedbundel ontbreken.

Ongetwijfeld hebt u van jongs af
aan het lied van de Hertog Jan al
gezongen. Dat lied op tekst van
Harrie Beex, (1914-1997), een vriend
die hem zijn leven lang teksten zal
leveren om op muziek te zetten, is
anoniem gepubliceerd in het bun-
deltje Den Brembos. Veel mensen
(zoals Hans Dorrestijn onlangs)
denken dat het een Middeleeuws
lied is, en dat willen de makers ook
stiekem doen geloven!
Andere bekende liederen zijn
Dubbele Jan en Van hupsakee,
hopsakee, hoei. Bosschenaren zin-
gen het Carnavalslied voor Oetel-
donk uit volle borst, maar weten
vaak niet dat de maker Floris is. 

COMPONIST... EN ZANGER
Meer nog dan componist wellicht
is hij een zanger, die feilloos aan-
voelt,  wat een gemeenschap graag
zingt en aankan. De weerbarstige
praktijk van een dorpskerk (Lies-
hout) zorgt dat zijn muziek niet te
moeilijk wordt. Als de volkstaal
haar intrede doet in de liturgie, is
Floris dan ook de aangewezen man
om repertoire te leveren. Misschien
door zijn bescheidenheid is hij wat
in de schaduw blijven staan van
iemand als Bernard Huijbers, wiens
gezangen via de Amsterdamse
Werkgroep voor Volkstaalliturgie
worden verspreid. Huijbers is de
man die zijn ideeën voor de litur-
gische muziek ook onderbouwt 
(bijvoorbeeld in het boekje Door
podium en zaal tegelijk). 
Zo zitten zijn beurtzangen vol
kiemcellen, melodische motiefjes
uit het gregoriaans, vanuit zijn
onbewuste neergeschreven en 
achteraf ook wel gereconstrueerd
(’paaseieren zoeken’ noemt hij dat).

FLORIS VAN DER PUTT

Zijn muziek is gedacht vanuit de
declamatie van de tekst (meestal
sterk reciterend) en daaraan totaal
ondergeschikt.

SPONTAAN
Floris gaat heel anders te werk.
Niet vanuit de theorie maar spon-
taan uit zijn hart komen de vaak
joyeuze melodieën bij hem op als
hij de liturgische teksten voor zich
heeft. Ze zijn net als zijn volkslie-
deren vaak een soort van wandel-
liederen. Zijn melodieën worden
na jaren nog steeds graag in de
mond genomen, zoalsNiemand
leeft voor zichzelf en Wij hebben
voor u gebeden. Het is dan ook jam-
mer dat in Gezangen voor Liturgie
demuziek van deze grote compo-
nist voor de volkstaalliturgie karig
is vertegenwoordigd. De nietmeer
verkrijgbare Petrus en Paulusbundel
(van Brabantse ’makelij’) bevat
meer gezangen van Floris. Het
nieuwe Liedboek heeft trouwens
ook composities van zijn hand.
Het gedenkjaar is een goede
gelegenheid om zijn muziek
opnieuw onder de aandacht te
brengen. We zullen op de
zangdag onbekend en minder
bekend repertoire
presenteren.

Meer info op de website
florisvanderputt.nl

Zing dus meeop dezangdag31 januari a.s!


