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Psalm

Eredienst

Muzikale

Het Nederlands Kamerkoor viert dit jaar zijn tachtigste verjaardag. In
het weekend van 1 en 2 september a.s. wordt aan dit jubileum aandacht
besteed. Uiteraard op muzikale wijze. In twaalf concerten klinken de 150
psalmen, een staalkaart van duizend jaar koormuziek.
Psalmen… als ik mijn liturgiekoor een toonzetting van de psalmen

voorhoud, is het enthousiasme doorgaans niet groot. Veel van mijn zangers vinden de teksten onbegrijpelijk en complex. Nee, de handen gaan

niet op elkaar voor de psalmen. Het is dan ook, denk ik, opmerkelijk dat
het jubilerende Nederlands Kamerkoor kiest voor de psalmen. In het
psalmenproject wordt verwezen naar de actualiteit van de psalmen:

‘De psalmen bestaan al drieduizend jaar en zijn nog altijd actueel: de

psalmen vertellen over vluchtende volkeren, over geweld, over compassie.’ Bij het hedendaags gebruik van de psalmen wordt vaak verwezen
naar de tijdloze emotionele inhoud. Zo probeer ik ook de psalmen te

‘verkopen’ aan mijn koorleden: het hele leven komt erin voorbij. We zetten in op de inhoud, we kijken eerst en vooral naar de teksten en probe-

Martin Hoondert

ren die te verbinden met onze eigen leefwereld.

hoofdredacteur

Voor de componisten die de psalmen op muziek zetten, was er vaak
een heel praktische reden om te kiezen voor een bepaalde psalm: het

gebruik. Waarom is psalm 109/110 (‘Dixit Dominus’) zo vaak op muziek
gezet? Omwille van de tekst? Nee, omwille van het gebruik in de zondagse vespers. Componisten hebben niet zozeer een tekst op muziek
gezet, maar de liturgie (in de betekenis van: eredienst, vieren, doen)

gemusicaliseerd. Het gaat primair om de muzikale voltrekking (een term
die gemunt is door Ad de Keyzer) van de psalmtekst. Of anders gezegd:
het gaat om muzikale eredienst. Als ‘talking heads’, gericht op inhoud,
hebben we voortdurend de neiging in te zoomen op de tekst. Maar de
muzikale ervaring heeft ons iets anders te zeggen: we horen prach-

tige muziek, die ons iets leert over een werkelijkheid die voorbij ons

spreken en denken ligt. Ik vermoed dat die muzikale ‘boodschap’ door

velen gehoord zal worden bij de jubileumconcerten van het Nederlands
Kamerkoor. Een mooier cadeau kan de luisteraar zich niet wensen! En
voor wie ermee vertrouwd is, krijgen wellicht ook de woorden ‘Dixit

Wilt u reageren op deze

Dominus’, ‘Confitebor tibi Domine’ en ‘Beatus vir’ betekenis.

column of op de inhoud
van het Gregoriusblad,
stuur uw reactie dan naar
info@nsgv.nl.
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Diocesane Instelling
voor Liturgische
muziek SintGregorius
Op 24 maart 2016 heeft de bisschop van
Rotter-dam de Diocesane Instelling voor
Liturgie Muziek in het Bisdom Rotterdam
Sint-Gregorius opgericht (= DISG) en tot voorzitter benoemd de heer dr. Richard Bot MMus,
medewerker liturgie en kerkmuziek. Per 1
december 2016 heeft de bisschop benoemd
als leden van de DISG de heren Wim van
Kesteren en Jan Kuijs bc. Deze instelling heeft
per 1 december de taken overgenomen van
het afdelingsbestuur van de Nederlandse SintGregorius Vereniging. Het contactadres is:
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Nieuw!
Eerste Gregorius-zangdag
De redactie van het Gregoriusblad en de landelijke SintGregoriusvereniging organiseren een inspirerende zangdag.
Op deze dag zingen we composities die in de afgelopen jaren
gepubliceerd zijn in de Muziekbijlagen bij het Gregoriusblad.
Deze zangdag biedt u de kans kennis te maken met nieuwe
composities en deze te zingen onder leiding van ervaren musici.
welkom op deze dag.

30 september 2017
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Met het afsluiten van de honderdste jaargang van
het Tijdschrift voor Liturgie is er eind 2016 een eind
gekomen aan dit Vlaams-Nederlandse blad, dat van
meet af aan bedoeld was om de liturgische beweging in het Nederlandse taalgebied te begeleiden.
Het tijdschrift was een initiatief van de benedictijner-abdij in Leuven (Keizersberg), al spoedig
overgenomen door de abdij Affligem, en verscheen
eerst (eind 1910) onder de titel Liturgisch tijdschrift
(vier jaargangen van 1910-1914 met nog en een
enkele aflevering in 1919). Na de beëindiging
van de Eerste Wereldoorlog werd de titel gewijzigd in Tijdschrift voor Liturgie. Toen na de Tweede
Wereldoorlog de Affligemse monnik dom Ambroos
Verheul osb (1916-2005) de leiding van het tijdschrift kreeg, zou het zich verder ontwikkelen in
theologisch-pastoraal perspectief. In de eerste jaren
van de liturgievernieuwing volgens Vaticanum II
speelde het tijdschrift een belangrijke rol in het
Nederlandse taalgebied.
Gezien het sterk teruglopend aantal abonnees
en de steeds kleiner wordende gemeenschap van
de abdij Affligem, moest besloten worden tot een
beëindiging van de uitgave.

Nieuwe uitgave
Albert de Klerk

Koorleden, dirigenten, cantores en organisten zijn van harte

Datum:

Tijdschrift voor
Liturgie na honderd
jaar opgeheven

ven

der,

heeft:

Bij Boeijenga verscheen onlangs Tien Orgelwerken
(1944/45) van Albert de Klerk. Hoewel er veel
vraag naar was, is de bundel na de eerste druk
van 1946 nooit meer herdrukt, zodat de geheel
nieuwe uitgave van deze aantrekkelijke werken
in een behoefte
zal voorzien.
Hiermee is nu
tegelijk het volledige orgeloeuvre
van De Klerk
beschikbaar.
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Een analyse van de liturgischmuzikale opleiding voor
kerkmusici
Richard Bot, Marc Schaap en
Kees van Mechelen

De Deutscher Musikrat heeft een nieuw portaal voor de kerkmuziek
op internet geopend waar alles is te vinden wat met kerkmuziek
te maken heeft: www.themen.miz.org/kirchenmusik. De site geeft
onder het motto ‘Kirchenmusik ist Verkündigung und kulturelles
Erleben zugleich’, een uitgebreid en systematisch overzicht van de
huidige situatie van het kerkmuzikale leven in Duitsland, niet alleen
van de evangelische en katholieke kerk maar ook van de muziek in
andere geloofsgemeenschappen. In vakartikelen worden structuren,
kenmerken en ontwikkelingen binnen de verschillende themagebieden onderzocht, statistieken van werkgelegenheid voor kerkmusici
gegeven en geïnventariseerd.
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Ingezonden brief
Anton Vernooij

14

‘Het besef dat je bestaat is eigenlijk te veel voor een mens...’
Interview met Herman Finkers
Kees van Mechelen

18

Oscar van Hemel:
muzikantesk, nuchter, spiritueel

Inhoud

Anthony Zielhorst
20

De betekenis van Maarten Luther
voor de rooms-katholieke kerkmuziek
Hans Jansen

22

Besprekingen van boeken, bladmuziek en cd’s

24

De muziek van Albert de Klerk
(1917-1998)
Anton Vernooij

Congregatie voor de Eredienst:
nieuwe, eigen website

28

Terug naar de koorzolder
Het Pels-orgel in de Sint-Laurentiuskerk
in Alkmaar

Mark Heerink

De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de
Sacramenten heeft een nieuwe, eigen website online gezet. Tot nu
toe werden mededelingen van deze Congregatie via internet alleen
bekend gemaakt door middel van de algemene website van het
Vaticaan.
De nieuwe website www.cultodivino.va is nog grotendeels in
opbouw en bevat nog weinig informatie. Naast enkele algemene
artikelen zijn de titels van de verschillende velden aangegeven,
maar verdere informatie daarachter ontbreekt nog. Het tijdschrift
Notitiae is nu digitaal te raadplegen vanaf 2003 tot 2016. In de
komende tijd wordt de website aanzienlijk uitgebreid.
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Deltaplan Liturgische Muziek: Opleiding

Een analyse van de liturgisch-muzi
Voor de voortgang van de gezongen liturgie in de toekomst
is een deltaplan vereist dat gebouwd op ten minste vier
pijlers (zie Gregoriusblad december 2016). Na het eerste
artikel over repertoire richten we nu de focus op de opleiding van de professionele kerkmusicus met suggesties
voor bouwstenen van toekomstig beleid.
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ikale opleiding voor kerkmusici
Richard Bot is

Sinds het begin van de twintigste eeuw, maar
in het bijzonder sinds het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965), vraagt de kerk aandacht
voor de liturgisch-muzikale vorming van zowel
hen die belast zijn met de uitvoering ervan als
de kerkgangers.1 Het wordt tot een van de bijzondere taken gerekend van zowel de lokale (diocesane), nationale (kerkprovinciale) als internationale organisaties, die zich hiervoor inzetten.2 In
Nederland heeft de NSGV al meer dan honderd
jaar de liturgisch-muzikale vorming van de uitvoerders van liturgische muziek tot een van haar
belangrijkste taken gerekend.

Diocesaan referent
Kerk, Interieur en
kerkelijke Kunst,
medewerker
liturgie & kerkmuziek van het
bisdom Rotterdam,
dirigent-organist
Augustinusparochie,
locatie Voorschoten,
docent gregoriaans & katholieke
kerkmuziek aan het

Individuele leerroutes

Conservatorium van

In het recente document van de bisschoppen van
de Verenigde Staten over muziek en liturgie, Sing
to the Lord (2007)3, wordt de focus van de verantwoordelijkheid voor de liturgisch-muzikale vorming en de inhoud ervan veel breder ingekaderd
dan in de Vaticaanse documenten.4 Iedereen die
liturgische muziek beoefent (amateur- en professioneel dirigent/organist, cantor, koorlid of
instrumentalist) oefent een echt liturgische taak
uit.5 De kerkmusicus draagt een liturgisch ambt.
De voorbereiding op die taak moet daarom
bestaan uit een passende algemene, spirituele,
intellectuele en pastorale vorming. Kandidaat
kerkmusici moeten gestimuleerd worden door
bisdommen en landelijke kerkelijke organisaties
om deel te nemen aan de opleidingsmogelijkheden, en, minstens zo belangrijk, parochies en
bisdommen dienen financiële steun te bieden
die nodig is om competent muzikaal leiderschap
op het vlak van de liturgie te waarborgen!6
Voor de Nederlandse situatie wordt het de
uitdaging in de nabije toekomst (jong) talent te
scouten, fondsen te werven voor opleiding en
vervolgens dat talent volgens een individuele
leerroute op te leiden als kerkmusicus, een leerroute die gebaseerd is op kerncompenties waarover een toekomstig kerkmusicus moet beschikken. Conservatoria zijn, vanwege een te gering
aantal kandidaat-studenten voor kerkmuziek,

Amsterdam.
Marc Schaap is
onder meer dirigent
en organist van de

niet langer meer de geschikte opleidingsplaatsen. De gangbare vakopleidingen op het conservatorium leiden uitsluitend professionele musici
op die geen liturgie, kerkmuzikale vormleer,
hymnologie en gregoriaans in hun pakket hebben, terwijl juist deze typisch kerkelijke vakken
de musicus tot kerkmusicus vormen.

Rotterdamse kathedraal, medewerker
kerkmuziek van het
bisdom Rotterdam
en coördinator van
de NSGV.
Kees van Mechelen

Tien kerncompetenties

is oud-programma-

Wat heeft de kerkmusicus in de huidige praktijk
als bagage nodig? En als we de brede insteek van
Sing to the Lord als uitgangspunt nemen, hoe zou
dat dan vertaald kunnen worden naar concrete
doelen? Over welke vaardigheden (competenties)
zou een kerkmusicus moeten beschikken? Een
en ander zou herleid kunnen worden naar de
volgende tien kerncompetenties: een creërend
(1), ambachtelijk (2), pedagogisch (3), didactisch
(4), operationaliserend (5), communicatief (6),
reflectief vermogen (7) en een vermogen tot
samenwerking en gemeenschapsopbouw (8),
groei en vernieuwing (9) en omgevingsgerichtheid (10). We geven een korte toelichting bij iedere kerncompetentie:

maker van de RKK/
KRO-radio en
redactielid van het
Gregoriusblad.
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Deltaplan liturgische muziek: opleiding
➊ Creërend vermogen
De kerkmusicus voert kerkmuziek/liturgische
muziek uit, respectievelijk schept liturgische
muziek, die voortkomt uit het volgen van een
eigen artistieke visie en een visie op liturgie en
stelt het creatieve proces in dienst van zijn functie als kerkmusicus.
➋ Ambachtelijk vermogen
De kerkmusicus bezit het vermogen vocale/
instrumentale vaardigheden en ambachtelijke
kennis efficiënt en effectief toe te passen zó dat
alle deelnemers – ook spiritueel – aangesproken
worden en de liturgie mee kunnen voltrekken.
➌ Pedagogisch vermogen
De kerkmusicus bezit het vermogen een stimulerende leeromgeving te scheppen voor parochianen/ koorleden/instrumentalisten en begeleiders.
➍ Didactisch vermogen
De kerkmusicus bezit het vermogen om, vanuit
de kennis van het liturgisch-muzikale repertoire,
zowel van het erfgoed als het hedendaags repertoire, voorstellen te formuleren van repertoire,
c.q. repertoire te arrangeren/componeren, en uit

‘Er komt veel meer bij kijken dan ik dacht!’
Kees van Mechelen maakte een cursusdag mee in Rotterdam en
peilde de ervaringen bij drie cursisten.

Herman van Dijk:

organist te Nijkerk en soms
Barneveld: ‘Ik ben in het zevende jaar, in de opleiding Kerkmusicus
III. Een jaar omvat vijftien zaterdagen, van oktober tot mei. Ik volgde orgellessen bij Suzanne Veerman in Apeldoorn en speelde in de
vieringen. Ik dacht dat ik kon orgelspelen, maar ik had nog veel te
leren – is nu gebleken: harmoniseren, verantwoord literatuurspel,
muziektheorie, solfège. Ik deed het allemaal op mijn manier. De
nadruk ligt op orgelspelen in de liturgie en kennis van de liturgie.
De docenten leggen de lat soms hoog. Wat voor hen gesneden
koek is, moet bij mij kunnen indalen. Er is ook veel niveauverschil
tussen de cursisten. Sommige zijn beginnend, anderen zo gedreven en gevorderd dat ik me daardoor wat overrompeld voel. Daar
moet je mee leren omgaan. De opleiding richt zich vooral op de
praktijk. Je kunt hem doen in je eigen tempo. Ik moet ervoor naar
Rotterdam, maar er is thans niet veel meer voorhanden op het
gebied van kerkmuziekopleiding.’

8

te voeren vanuit een liturgische en (kunst)pedagogische visie.
➎ Operationaliserend vermogen
De kerkmusicus bezit het vermogen voor zichzelf en anderen een inspirerende en functionele
kerkmuzikale praktijk te creëren en in stand te
houden. Wanneer hij/zij de functie van regionaal
kerkmusicus vervult, is hij/zij in staat om te werken aan de kwaliteitsverbetering van de kerkmuzikale praktijk in zijn/haar regio.7
➏ Communicatief vermogen
De kerkmusicus bezit het vermogen zijn/haar
visie en handelen zowel mondeling als schriftelijke effectief en efficiënt te communiceren,
af te stemmen op hen die betrokken zijn bij de
voorbereiding en uitvoering van een liturgieviering en te verantwoorden.
➐ Reflectief vermogen
De kerkmusicus bezit het vermogen het eigen
pedagogisch en artistieke handelen te beschouwen, analyseren, duiden en beoordelen en te
reflecteren op teksten en rituelen.
➑ Vermogen tot samenwerking en gemeenschapsopbouw
De kerkmusicus bezit het vermogen vanuit de
eigen expertise samen met anderen een bijdrage te leveren aan de opbouw van de parochie/
gemeente.
❾ Groei en vernieuwing
De kerkmusicus bezit het vermogen zijn of haar
vakmanschap verder te ontwikkelen en te vernieuwen.
➓ Omgevingsgerichtheid
De kerkmusicus bezit het vermogen relevante
omgevingsfactoren in kerk en samenleving te
signaleren en gebruikt deze bij zijn of haar
werkzaamheden als kerkmusicus.
Aan de basis van deze kerncompetenties ligt een
ervaring en beleving van wat muziek tot liturgische muziek maakt en dat gerelateerd aan de
hedendaagse multiculturele samenleving die
volop in beweging is.8

Veranderende praktijk
Een model voor de opleiding van de professionele kerkmusicus dat gebaseerd is op deze
tien kerncompetenties bestaat nog niet. Een
modulaire opzet lijkt de meeste kans van slagen
te hebben voor een individuele leerroute, zo
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Henriëtte van Dijk:

leert de ervaring van de kerkmuzikale opleiding van amateurkerkmusici in het bisdom
Rotterdam. Met het wegvallen van een vakopleiding voor rooms-katholieke kerkmuziek aan de
Nederlandse conservatoria wordt de opleiding
van onze amateurkerkmusici steeds belangrijker.
Maar waar moet de opleiding aan voldoen?
Van de kerkmusicus wordt meer en meer verwacht om te kunnen gaan met alle voorkomende muzikale stijlen en koorsoorten. Hij/zij gaat
niet (meer) over de muzikale smaak en beleving
van de kerkganger en de klassieke kerkmuziek
wordt steeds verder teruggedrongen ten gunste
van verschillende typen van lichte muziek. In
een kerkmuziekopleiding anno 2017 zullen
daarom alle stijlen aan bod moeten komen die
we in de praktijk ook tegenkomen. Zo leven
klassieke muziek, popmuziek in een religieus
jasje, gospel, opwekking enz. gebroederlijk
naast elkaar in de koordirectielessen binnen
het cursuspakket kerkmuziek van het bisdom
Rotterdam. Opmerkelijk genoeg klaagt er nooit
een cursist over de gekozen composities die centraal staan in een directieles; de lichte muziek
wordt niet minderwaardig gevonden en de klassieke muziek niet elitair.
De opleiders moeten mee in de opmars van
de lichte muziek, omdat zij zich anders vervreemden van de praktijk en hun opleiding leegstroomt. Als het laatste zou gebeuren, hebben
zij via de ingang van de opleiding geen invloed
meer op de praktijk. We moeten ons realiseren
dat zelfs alle grijze hoofden die we zien zitten in
een willekeurige weekendviering, opgroeiden in
het tijdperk van The Beatles! Ook deze leeftijdscategorie waardeert de lichte muziek doorgaans
meer dan de klassieke muziek.

Organisatiemodel
Vanaf 2004 biedt het bisdom Rotterdam een
cursuspakket aan in een nieuwe structuur,
waarin cursisten bijna vanaf het nul niveau
tot en met het hoogste amateurniveau (diploma Kerkmusicus III) kunnen worden opgeleid.
Elke cursist loopt een individuele leerroute in
een flexibele cursusstructuur, waarin synergie
behaald wordt door bepaalde onderdelen geïntegreerd aan te bieden. Dat laatste is financieel
aantrekkelijk en waarborgt de continuïteit: de

(geen familie van Herman): ‘Ik ben
zesdejaars student; nu in het laatste jaar van de opleiding Kerkmusicus
III. Ik heb de meeste theorievakken afgesloten; moet nog wat praktijkvakken afronden. Ook gregoriaans gedaan. Ik heb muzikale ‘bagage’:
na de HAVO heb ik gestudeerd aan het Nederlands Instituut voor
Kerkmuziek in Utrecht; gesnuffeld aan koordirectie, orgel, zang, piano.
Toen ben ik een andere studie gaan doen, gaan werken in de zorg,
heb kinderen gekregen. Ik ben toch weer orgel gaan spelen én gaan
dirigeren. Ik heb jarenlang vanaf de orgelbank de zang begeleid en
vind het heerlijk nu zelf leiding te kunnen geven. Dat leer ik hier, in
mijn tempo. Het is als een schoen die mij perfect past. Dirigeren is een
spel, dat je goed moet spelen. Dat ben je aan je zangers verplicht.
Verder is de component liturgie hier groot. Vind ik ook erg interessant.
Sommigen vinden dat er te veel aandacht is voor kennis van de liturgie. Ik dirigeer koren in Haastrecht en Reeuwijk en ben vaste organist
bij enige rouw- en trouwkoren. Het is een halve baan, naast mijn werk
in de zorg. Ik heb ook een arbeidsovereenkomst met de parochie.’

Carla Schulte:

‘Ik dirigeer in mijn parochie in Barneveld
het koor, waar ik dertig jaar bij gezongen heb. De dirigent stopte
er mee en ik heb zijn vertrek opgevangen. Het koor vond dat ik
dat niet onverdienstelijk deed. Maar ik had als bagage wat jaren
pianoles, ik kon noten lezen. Het viel best tegen, ik wilde me graag
bekwamen in koordirectie. Ik ben hier in mijn vierde studiejaar. Ik
heb eerst de oriëntatiecursus gedaan, een tweejarige opleiding in
één jaar afgerond. Tegelijkertijd een basiscursus koordirectie aan
het Utrechts conservatorium. En een Kurt Thomascursus – superleuk, met een grote koorklas die ik mocht leiden ook. Je gaat wel
door de wasstraat! Nu volg ik de A-opleiding hier in Rotterdam; ga
dit jaar liturgie en muziekgeschiedenis afronden, volgend jaar solfège en koordirectie. Er gaat een wereld schuil achter het dirigeren
van een kerkkoor, leer ik hier. Veel meer dan slagtechniek (hoewel
je dat ook in huis moet hebben): wat je moet doen als het fout
dreigt te gaan; stemvorming, liturgiekennis. De koorklas is erg fijn
in Rotterdam. Lekker samen zingen. Je hoort dan dingen gebeuren
in een koor, die je niet hoort als je er voor staat. Dan kun je je koor
beter instrueren. Individuele stemproblemen oplossen. Ervaringen
uitwisselen met medecursisten. ik heb het druk in mijn Barneveldse
praktijk: liturgie- en partituurvoorbereiding, ik ben lid van de pastoraatsgroep met liturgie als taak. Het is veel, maar het is prachtig
werk.’

aangeboden cursussen vinden altijd doorgang. Inen uitstromen is op elk gewenst niveau mogelijk.
Cursisten en studenten bepalen zelf hun studietempo en cursusduur in jaren en kopen alleen
dat deel van het pakket in dat zij nodig hebben.
De filosofie achter deze flexibele organisatie is
dat instroomniveaus zeer verschillend zijn. Daar
past geen rigide structuur waarin cursisten wor-
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den geacht hetzelfde instroomniveau te hebben en na een afgebakende periode hetzelfde
uitstroomniveau. Ook de persoonlijke omstandigheden van cursisten loopt sterk uiteen wat
zich onder meer vertaalt in beschikbare studietijd.
Rotterdam biedt jaarlijks vijftien vaste lesdagen á vier klokuren per seizoen die met twee
examendagen worden afgesloten. Wie wil en
kan, mag op deze twee dagen (deel)examens
doen.
Het lesrooster bevat vastgestelde lessen met
zestig ingeplande collectieve lesuren, vaak op
meerdere lesniveaus, met simultaan bijna zestig zogenaamde bijspijkeruren waarin individuele lessen worden aangeboden om cursisten
persoonlijk bij te scholen of extra uit te dagen.
De cursussen worden door zeven professionele
docenten gegeven.9

‘Blended learning’
Om cursisten en studenten optimaal te
laten profiteren wil de organisatie van het
Rotterdamse model de komende jaren meer en
meer overschakelen naar het onderwijssysteem
van ‘blended learning’ dat onder meer optimaal gebruik maakt van internet.10 Blended
learning wordt van overheidswege gezien als
het onderwijsmodel van de 21e eeuw en bevat
de volgende ingrediënten:
Noten
1)	
Constitutie over de H. Liturgie, nr. 29, 115; Instructie Musicam Sacram nr. 24;
Instructie Inter Oecumenici nr. 19, 59.
2)	
Internationale organisaties zijn de CIMS (Consociatio Internationalis Musicae
Sacrae) en Universa Laus
3)	
Zie M. Hoondert e.a. (red.), Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse
Bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en suggesties voor de
praktijk. Heeswijk 2014, 79-158.
4)
Zie voetnoot 1.
5)
Zie Hoondert, Godlof!, 99 nr. 50.
6)
Zie Hoondert, Godlof!, 99 nr. 51
7)	
Zie ‘Beleidsnota Kerkmusicus voor de bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in
Nederland.’ Liturgische Documentatie 10, NRL, Breda 2013, 77-92, hier 87-88.
8)	
Zie J. de Wit, Vorming en opleiding tot de dienst van de muziek, 199-205, hier 200, in
Hoondert, Godlof!
9)	
Voor meer informatie: Marc Schaap (010-2815184 tijdens kantooruren;
06-361.456.94); www.kerkmuziekopleidingen.nl; www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-rotterdam (cursusfolder).
10)	
Zie in dit verband het model van de Duitse liturgiecursus ‘Liturgie im
Fernkurs’ georganiseerd door het Deutsches Liturgisches Institut te Trier, zie
http://dli.institute/wp/lif/fuer-wen-ist-der-kurs-gedacht/
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• Onderwijs op afstand in combinatie met contactdagen met ‘face-to-face’-onderwijs.
• Het gebruik van portfolio’s waarin onder
andere studieresultaten, vorderingen en
voortgang van individuele leerroutes worden
gecommuniceerd.
• Een afgeschermde netwerkomgeving voor
cursisten en docenten waarin zij vragen, antwoorden, materiaal ontwikkelen, opdrachten
uitwerken en samenwerken.

Wat heeft een toekomstbestendige
opleiding verder nog nodig?
• Cursisten bewustmaken dat teksten schrijven
en componeren een vak is dat niet ‘zomaar
iedereen’ kan. Kortom de eigen schrijfsels ontmoedigen, maar tevens een kritische houding
ten aanzien van tekst en muziek aanleren.
• Leren om op een verantwoorde wijze te
arrangeren.
• Een cursusorganisatie moet niet alleen ruimte bieden aan de opleiding van het kader,
maar ook van de koristen zelf. Dat kan met
hele koorgroepen, maar omdat onze koren
kleiner worden, wordt de stemvorming van
de individuele korist ook steeds belangrijker.
• Naast de opleiding voor organisten, ook een
opleiding tot toetsenist/klavierist (inclusief
het gebruik van de computer) aanbieden,
met name voor de lichte muziek.
• De dirigent moet niet meer uitsluitend worden opgeleid in één muzikaal genre, maar
ook kennisnemen van de andere muzikale
stijlen.
• De docent heeft tot taak om nieuwe liturgische muziek te verspreiden en de cursist
daarmee in contact te brengen.
• Het besef dat de krimp en sterke vergrijzing
van de traditioneel gemengde koren tot
gevolg heeft dat grote misordinaria niet meer
gezongen kunnen worden. Cursisten die deze
koorsoort begeleiden en dirigeren moeten
ervan doordrongen worden dat zij inzetten op
een aanpassing van het repertoire.
• Het ideale kerkkoor is het koor dat qua
muzikale stijl van vele markten thuis is; het
koor dat zich principieel heeft voorgenomen
alleen goede muziek te zingen, ongeacht de
muzikale stijl. G
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17 juni 2017

Studie- en contactdag organisten over
Italiaanse orgelkunst
Grote Kerk, Oosthuizen
www.kssg.nl
24 juni
Lieddag 2017 ‘Heel de aarde’
Amersfoort

St. Franciscus Xaveriuskerk 200 jaar - Lieddag ‘Heel de
aarde’ met Tom Löwenthal in Amersfoort

www.xaveriusamersfoort.nl

Dit jaar bestaat de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand 29 in
Amersfoort tweehonderd jaar. Dat bijzondere jubileum wordt in de
zomer gevierd met een groots jubileumprogramma. Een van de hoogtepunten is de Lieddag op zaterdag 24 juni, onder leiding van Tom
Löwenthal. Het thema ‘Heel de aarde’ is o.a. ontleend aan ‘Laudato Sí’,
waarin paus Franciscus bijzondere aandacht vraagt voor de schepping.
Zowel koren als individuele deelnemers zijn welkom in de fraaie
‘Waterstaatskerk-avant-la-lettre’ in het oude stadscentrum van
Amersfoort. De liederen, oude en nieuwe, op tekst van Huub Oosterhuis
en getoonzet door Antoine Oomen en Tom Löwenthal zelf worden geoefend met steun van de Koorgroep ’t Zand, met piano/orgelbegeleiding
van Martin Lorijn.
Op 21 april 2017 overleed na een kort ziekbed Rob Holleman,
de dirigent van de koorgroep ’t Zand en van de andere koren van de
St. Franciscuskerk.

30 juni - 9 juli
Koorbiënnale 9
Haarlem-Amsterdam
www.koorbiennale.nl
7 - 15 juli

Kurt Thomas cursus voor koordirectie
Utrecht
www.hku.nl
17 - 21 juli
Zin in zingen zomerweek
Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek
18 - 21 juli
Werkweek voor liturgie en kerkmuziek

Op zaterdag 30 september 2017 wordt een studiedag voor organisten gehouden in de RK Martinuskerk van Doesburg. De dag zal in het teken staan van
het begeleiden van Gregoriaanse gezangen. Veel organisten komen regelmatig in aanraking hiermee en hebben soms net te weinig bagage om goed
zelfstandig vooruit te kunnen, zowel met het ‘ontcijferen’ van het gregoriaanse notenschrift, als wel met het kiezen van de begeleidende akkoorden.
Deze studiedag wil daarom een handreiking zijn om organisten wat verder
op weg te helpen in het zo zelfstandig mogelijk begeleiden. Uitgangspunt
hierbij is o.a. het maken van een (handig) voorspel en uiteraard het vinden
en kiezen van passende harmonieën. De dag wordt geleid door musicus
Marcus de Haard.

Hoeven, Bovendonk

Uitgelicht

Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg

www.protestantsekerk.nl/pcte/cursussen-enstudiedagen/studiedagen/werkweek-voorliturgie-en-kerkmuziek
24 - 30 juli
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek
Denekamp, Huize Elisabeth
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
25 augustus - 3 september
Festival Oude Muziek 2017

‘150 Psalms’ - een monument voor de koormuziek

www.oudemuziek.nl/festival

In één weekend op 1 en 2 september klinken in Utrecht in twaalf concerten alle 150 psalmen uit duizend jaar koormuziek. Uitgevoerd door vier
van de beste koren ter wereld: The Tallis Scholars, Det Norske Solistkor,
Trinity Wall Street Choir én initiator Nederlands Kamerkoor, dat hiermee op grootse wijze zijn tachtig-jarig bestaan viert tijdens het Festival
Oude Muziek.

26 - 27 augustus
Zangweekend Messiah
Rolduc, Abdijkerk
www.singalongevents.nl

Organiseert u een

1 - 2 september

symposium, een

'150 Psalms' in Festival Oude Muziek

studiedag o.i.d.,

Utrecht, TivoliVredenburg

laat het ons dan weten

www.150psalms.com

via info@nsgv.nl

Gregoriusblad Nr. 2 - 2017 / Agenda

11

Ingezonden brief
Geachte redactie,
Aanleiding tot het schrijven van deze ingezonden brief is de muziekbijlage van het maartnummer van dit jaar met de orgelbegeleiding van vijf
deels melodisch aangepaste toonzettingen van
het ‘nieuwe’ Onze Vader.1 Wat ik node heb gemist
is een commentaar op hun muzikale kwaliteit.
Met name omdat er grote vraagtekens te plaatsen
zijn bij een enkele ervan.
Ik laat de orgelbegeleidingen zelf buiten
beschouwing. Ook wil ik nu niet de onbegrijpelijke taalarmoede van bijvoorbeeld het woord
‘schuldenaren’ aan de orde stellen, dat weliswaar
theoretisch een meer letterlijke vertaling van
het Latijnse ‘debitoribus’ is, maar literair en dus
muzikaal uiterst zwak.2 Ook niets over de in
oecumenisch opzicht gemiste kans. Ik beperk
mij tot de kwestie van de relatie tussen de eenstemmige melodie en de tekst. In concreto gaat
het mij om de melodische behandeling van het
alom gezongen eerste Onze Vader van de in de
bijlage gepresenteerde serie, oorspronkelijk van
de hand van de priester van het bisdom HaarlemAmsterdam Fred Keesen (1925-2013; zie GvL 322),
en bij gelegenheid van de invoering van de nieuwe vertaling door een ander flink bewerkt.
Hoe is het mógelijk, deze bewerking! 1. Het
mocht niet. 2. Het wezen van de oorspronkelijke
muzikale formule werd niet begrepen, en 3. De
oorspronkelijke versie van Keesen werd er door
verminkt.
Op de eerste plaats mocht het dus niet. De
bewerker van GvL 322 heeft gemeend bij deze
gelegenheid enkele ‘verbeteringen’ te moeten
aanbrengen in de melodie van onveranderd
gebleven tekstgedeeltes. Dit nu is not done. Het
is een aantasting van de muzikale integriteit van
een componist, die goed wist wat hij deed. Een
ander moet van zijn werk afblijven. Het excuus
dat Fred Keesen erbuiten staat, omdat het een
oude melodische formule betreft, geldt niet. Hij

L

e gem pó ne mí hi, Dó mi ne, ví am jus ti
1
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rum : * et ex quí ram é am

sém per.

Muziekvoorbeeld 1: Liber Usualis nr. 780 (1962) p. 777
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was de eerste, die deze heeft toegepast. Het blijft
‘het Onze Vader van Fred Keesen’. Hij staat daarom terecht in de bijlage van het maartnummer
als auteur vermeld.
Vervolgens werd het wezen van de oorspronkelijke muzikale formule niet begrepen. Natuurlijk,
als een componist duidelijk fouten heeft gemaakt
strekken latere verbeteringen hem tot eer. Maar
dan moeten het fouten geweest zijn. En dat waren
ze niet, integendeel. Naar mijn mening is de
bewerker ondeskundig te werk gegaan. Ter verduidelijking van wat ik bedoel vergelijk ik de originele
formule met de eerste twee regels van Keesen (GvL
322) en de bewerking (muziekvoorbeelden 1 en 2).
Keesen heeft zijn melodische formule inderdaad niet zelf bedacht, maar ontleend aan de
vroegere gregoriaanse reciteertoon voor de kleine
‘uurtjes’ van Pasen. Zie hoe deze formule werd
aangepast aan het tekstaccent. Iedere gymnasiast
weet dat het in de tweede regel ‘tuárum’ is en
niet ‘túarum’, en toch staat de eerste van de twee
accentnoten (re) boven ‘tu-‘. Dit uit respect voor
en voorbereiding van het eigenlijke woordaccent
dat daarna komt. Dit is geen gregoriaanse eigenaardigheid, die in onze taal zo langzamerhand
zijn tijd wel gehad heeft, maar een universeel
geldende melodische fijnzinnigheid, waarmee
een woordaccent wordt voorbereid. Een enkel
oppervlakkige blik op liederen van Franz Schubert
of Hugo Wolf zal al menige bevestiging van dit
adagium opleveren.
Fred Keesen heeft de Legem-Poneformule
correct toegepast en dus het accent van ‘hémel’
melodisch voorbereid boven de voorafgaande
onbeklemtoonde lettergreep ‘de’. Boven ‘de’
wordt ruimte geschapen voor het hoofdwoord
‘hemel’. Zo deed hij ook bij ‘uw rijk kome’: Het
accent boven ‘kome’ wordt voorbereid boven ‘rijk’.
Bovendien deed hij in dit laatste geval iets nog
belangrijkers: als hij alleen een noot b gezet zou
hebben boven ‘kóme’, zou hij schromelijk aan
‘rijk’ tekort hebben gedaan. Hij heeft de tekst van
het Onze Vader juist verstaan: Het is immers ‘uw
ríjk kome’. ‘Rijk’ is voor de accentuering belangrijker dan ‘kome’.
Nu hoor ik menigeen verzuchten dat dit allemaal mooi en wel is, maar dat in de praktijk een
en ander voortdurend mis gaat, en bij het zingen van bijvoorbeeld ‘de hemel zijt’ alle nadruk
hinderlijk op ‘de’ wordt gelegd. De onmuzikale

On

bewerker zal dan ook hebben gemeend aan die mistoestand een eind te maken door Keesens melodie ‘aan te
passen aan de Nederlandse woordaccenten’, zoals de
hoofdredacteur in de inleiding stelt, en daarom consequent alle melodische accentvoorbereidingen weg te
werken. Daarmee deed hij juist tekort aan de tekstdeclamatie. Bovendien heeft hij bij ‘uw rijk’ de tekst niet
echt begrepen.
Zie in het derde voorbeeld de melodie boven ‘hemel’
en ‘uw rijk kome’. Merk ook het weggewerkte accent
boven ‘rijk’ op. Consequent heeft hij ook bij het nieuwe
woord ‘beproeving’ (niet in het voorbeeld) de formule
op onjuiste manier toegepast. Onbegrijpelijk in zijn
bewerking is ook de ‘vondst’ om de laatste twee lettergrepen van nagenoeg elk tekstgedeelte te verbreden.
Zie bij ‘gehei-ligd’ en ‘he-mel’. Ook dat stond niet bij
Keesen en in het gregoriaanse origineel. Zoals overigens
ook niet in de officiële versie van de door de hogere
instantie aangeleverde melodie. Zelf bedacht.
Ten slotte betekent de bewerking een verminking
van Keessens versie. Jammer dat dit schone Onze Vader
voortaan kreupel door het leven zal moeten gaan. Het
zou beter geweest zijn het uit de serie Onze Vaders weg
te laten om zijn inferieure kwaliteit. In gemeenschappen van mijn omgeving blijkt van de nood een deugd
gemaakt te worden door de traditionele melodische
tekstintonatie van Fred Keesen te blijven zingen, deze
zo goed en kwaad als het gaat aanpassend aan de nieuwe tekst. De praktijk blijkt gelukkig ook nu weer sterker dan de leer.
Anton Vernooij
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Muziekvoorbeeld 2: Versie Fred Keesen, GvL 322.
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Noten
Zie Het gebed van de Heer. De nieuwe vertaling van het Onze Vader.

1)	

Nationale Raad voor Liturgie, Breda 2016.
2 Het woord werd overgenomen van de vroegere Vlaamse versie.
Zie ‘Samen het Onze vader bidden’ in Vrienden van het Bijbelhuis
Zevenkerken 23/3 (2016) 18-31.

Opmerking van de redactie:
Het is bij de redactie niet bekend wie de melodie
van het Onze Vader heeft aangepast. Redactielid
Rens Tienstra is verantwoordelijk voor de orgelbegeleiding en de door hem toegevoegde tekens
betreffende de uitvoering van de melodie, niet
voor de wijzigingen in de melodie zelf.

Muziekvoorbeeld 3: Muziekbijlage Gregoriusblad 2017, p. 3
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‘Het besef dat je bestaat is eigenlijk
Interview met Herman Finkers

In oktober 2016 ging een langgekoesterde wens van
Herman Finkers in vervulling. In de Plechelmusbasiliek
te Oldenzaal vond de Missa in Mysterium plaats. Een
zo perfect mogelijk uitgevoerde Latijnse mis, door hem
zelf geregisseerd. Met Kees van Mechelen blikt hij terug
op dat gebeuren en denkt hij na over de betekenis van
muziek en liturgie in zijn leven – en van het gregoriaans in het bijzonder.
14
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te veel voor een mens...’
De Missa in Mysterium. Wellicht was u zelf
een van de negenhonderd aanwezigen in de
Plechelmus (waaronder veel jonge mensen). Of
u heeft de reportage gezien die de KRO uitzond
met Kerstmis.1 Een volledig gezongen mis met
vrijwel alleen gregoriaanse gezangen, perfect
vormgegeven. Gedragen door de vrouwenschola
Wishful Singing2, een ad hoc mannenschola, de
goed zingende benedictijn Marc Loriaux als celebrant en organist Guus Goorhuis. Oldenzaalse
scholieren werden door Finkers persoonlijk
klaargestoomd tot volkszangondersteuners; de
organist kreeg een improviserende rol in het
geheel maar zweeg tijdens de gezangen. Finkers
zelf wist zijn plaats als ‘regisseur’ en als lector,
die in de bedding van de in het Latijn gezongen tekst onder andere de Schriftlezingen in
het Twents las. Herman wilde er ook voor het
Gregoriusblad nog een keer op terugblikken. We
treffen elkaar begin van dit jaar in het fameuze
etablissement De Winkel van Sinkel te Utrecht.
Waar direct duidelijk wordt, dat de interesse
voor muziek niet van meet af aan bij het gregoriaans lag.

Een huis met een tuintje...
‘In het ouderlijk huis klonk uit de radio vooral
Eddy Christiani, het levenslied, The Ramblers
(Ik heb een huis met een tuintje gehuurd). Vader
speelde klarinet in de Almelose harmonie.
Soms kwam muziek op onverwachte wijze tot
ons. Vader had een meubelzaak en klanten
betaalden soms in natura. Zo kwamen we in
het bezit van alle platen van Gert en Hermien
Timmerman. Toen moest ook een pick-up worden aangeschaft. Waarna ik behoorlijk goed
thuis raakte in het repertoire. Via een andere
in gebreke blijvende klant kwam een piano het
huis binnen. Niemand kon pianospelen, maar
vader was muzikaal handig en probeerde dingen. Weliswaar uitsluitend op de zwarte toetsen,
want die kon je gemakkelijker uit elkaar houden
dan al die witte, was zijn overtuiging. Hoewel
ik voorbestemd was om net als vader klarinet te

gaan spelen bij de harmonie en daar ook les te
krijgen (naar een muziekschool gaan was in ons
milieu niet gebruikelijk), mocht ik toen op
pianoles. Na zes jaar ben ik van les af gegaan en
kocht ik een gitaar en een trekharmonika.’
‘Klassieke muziek hoorde ik in de Egbertuskerk in Almelo: missen van Mozart, Schubert
én gregoriaans. Toen ik in Groningen studeerde, ging ik vaak naar het Noord-Nederlands
Orkest en leende ik platen uit de bieb. Titels,
die me wel aanstonden, maar geen idee hoe het
klonk: de Bolero van Ravel, het pianoconcert
van Tsjaikovski. Gaandeweg ben ik steeds verder
teruggegaan in de tijd, naar de middeleeuwen
– het gregoriaans. Misschien is het midwinterhoornblazen nog ouder? Dat doe ik óók trouwens.’

Kees van Mechelen
is oud-programmamaker van de
RKK/KRO-radio en
redactielid van het
Gregoriusblad.
De portretfoto van
Herman Finkers is
gemaakt door Anne
van Zantwijk.
De foto's van de
Missa in Mysterium
zijn gemaakt door
Jan Hordijk.

Een kelder vol neumen
‘Die passie voor het gregoriaans heeft verschillende aanleidingen. In 2000 bouwde ik een huis
met en prachtig galmende kelder. Ik heb daar
een kapel ingericht om er te zingen in die fraaie
akoestiek. Voorts leerde ik Hans Erbrink kennen.
Hij heeft veel gregoriaans gezongen als kloosterling en leidde later een renaissance-ensemble.
Hij leerde me de methode van Mocquereau én
de kunst van het solmiseren; van blad zingen
volgens do-re-mi en met behulp van ‘liedjes’ die
beginnen met een bepaald interval. Het heeft
even geduurd, maar toen viel het kwartje en was
ik verslaafd aan het gregoriaans. Ik kon ineens
heel veel zingen uit het Graduale etc. Ik kreeg ooit
een heftige Pfeiffer, in een gevaarlijke combinatie
met leukemie. Toen kon ik niet meer stoppen
met zingen. Hoewel mijn stem slecht was toen,
maar zelfs zonder geluid te geven, genoot ik van
de melodieën. Antifoontjes, psalmodiëren. Mijn
vrouw zei op een gegeven moment: ik zet de eierwekker, over anderhalf uur stop je! Waarom ik dat
deed? Er werd gewoon een enorm rijke bron voor
me ontsloten in al die melodieën. Dat boeide me
mateloos. De teksten begreep ik pas later. Er was
eerst de muziek.’
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Offertorium
Recordare mei

(overleden op 21 december 2016) liet ons zien en voelen hoe diep die oude monniken in de teksten zijn
gekropen. Hoe een melisma op een belangrijk woord,
een belangrijke lettergreep, als een fraai versierde
hoofdletter is in een oud handschrift. Veel Vlaamse
cursisten vonden Mariman streng. Wij Hollanders
(want Twentenaren zijn ook Hollanders volgens de
Vlamingen...) vonden dat niet. Hij gaf beeldend les:
“Awel, ge zingt da Kyrië alsof ge een prakske in de
broek hebt!” Of: “Goed op da flexibelken letten, hè!” En
zei dan handenwrijvend na afloop: “En, lieve cursistjes,
ben ik te streng voor u geweest?” Via de semiologie leer
je toch pas echt hoe je een tekst moet zingen, is mijn
ervaring. Dan leer je hoe je fraseren moet. En waar de
tekst écht over gaat.’

Missa in Mysterium
‘Een bewust gekozen pleonasme. Een mis (ik noem
het nooit ‘viering’) moet voor mij altijd het mysterie voelbaar maken. Het gaat in de kerk vooral over
evangeliseren, de boodschap, de kerkleer, onderDe Oude Abdij in Drongen
richt, moraal. Ik mis de aanbidding. En voor mij is
‘Met de neumen kwam ik aanraking via een vriend Latijn dan de taal waarin dat van oudsher gebeurt
van mij. Van zijn vader, koordirigent in Rijssen en
en gregoriaans de meest oorspronkelijke zang. Ook
Wierden, had hij gregoriaanse zangboeken geërfd.
na Vaticanum II is dat niet veranderd. De volkstaal
Die boeken stonden vol aantekeningen. Hij wist dat werd toegestaan, het Latijn en het gregoriaans niet
zijn vader veel studeerde op het gregoriaans. Hij
afgeschaft. Er was zelfs de opdracht om wat betreft
wilde daar meer van weten om dichter bij zijn vader melodieën en uitvoering terug te gaan naar de bronnen. Dat is gebeurd – en is nog steeds gaande – via de
te komen. Ik vond het ook machtig boeiend, het
semiologie. De resultaten daarvan hoor je nu overiGraduale Triplex en het Graduale Novum etc. Toen
gens vooral buíten de kerk, in concerten – en festivals
hebben we samen een driejarige cursus gevolgd
in Watou en Ravenstein.3 Schoonheid en perfectie
bij Frans Mariman in de Oude Abdij in Drongen
tot in details zijn voor mij onmisbaar om geraakt te
(B), een Jezuïetenabdij, waarin het Centrum voor
Gregoriaans is gevestigd. Daar heb ik de semiologie worden door dit ritueel; dat van oudsher oersterk is
– een geheel van teksten, melodieën, buigen, knielen,
leren kennen, de leer van de tekens. ‘Mocquereau’
etc. Ik ken dat nog van de Tridentijnse mis, die ik in
was het eerste dat we moesten afleren. Mariman
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mijn jonge jaren heb ‘gediend’. Een soort ‘opera
voor God’ die wij samen met elkaar opvoeren;
vroeger ergens ver weg bij het hoofdaltaar door
de clerus, nu dichtbij én samen met de mensen
in de kerk. Waarin alles moet kloppen. Zoals bij
dat offertorium Recordare mei4 op een tekst uit het
apocriefe deel van het boek Esther. Twee zangeressen van Wishful Singing zongen dat. Heel hoog
en ragfijn, als wierook. Esther verleidt de koning
om haar volk te redden. Op ‘in conspectu’, ‘voor
het aanschijn (van de koning)’ klinkt een enorm
melisma en voel je dat moment van de verleiding
(zie muziekvoorbeeld). De zangeressen waren zich
zeer bewust van de lading van de tekst. Ze konden
overigens zelf niet zingen vanuit de handschriften,
ik heb het voor hen omgezet; maar ze hebben het
zich in zeer korte eigen gemaakt en waren geraakt
door de schoonheid van deze eenstemmige zang.
Drie zangeressen waren van nogal gereformeerden
huize...’

Beleving
‘Ik heb een bijna fysieke behoefte om naar de
kerk te gaan. Ik doe dat ook, verspreid door het
land. Naar de mis, of om een kaars op te steken.
Om te voelen hoe ik in het leven sta. Als naar
mijn biografie wordt gevraagd, dan staat daar
altijd in: ‘In 1954 werd Herman Finkers geboren.
Die klap is hij niet meer te boven gekomen.’
Het besef dat iets bestaat, dat je zelf bestaat is
eigenlijk teveel voor een mens. Daar moet je op
reflecteren. Je zegt tegen God, tegen Maria: ik
weet het niet meer, ik leg het maar bij U neer...
Zo’n Missa ‘heeft’ dan alles: danken, smeken,
schuld belijden. En het Latijn is dan de taal die
mij het best doet begrijpen waar ik mee bezig

Een mis moet voor mij altijd
het mysterie voelbaar maken
ben. Ik begrijp niet, dat er ooit zoveel overboord
is gezet aan schoonheid en rijkdom. Daar moet
wel een erg goede reden voor geweest zijn. Toen
in Almelo de eerste Nederlandstalige mis was,
vroeg ik de pastoor: “Waarom moet dat in het
Nederlands?” “Het Latijn verstaan we niet”, zei
hij. Het eerste lied dat klonk was Kumbaya my
Lord... Overigens wil ik met mijn initiatief geen
strijd ontketenen tussen de voorstanders van
Nederlands of Latijn. Ik wil er alleen maar iets
naast. Dat het niet elke week in de doorsnee
parochiekerk zo perfect kan zijn, begrijp ik wel.
Ik streef wel naar een ‘pool’ van zangers en voorgangers etc. om af en toe een Missa in Mysterium
te kunnen laten plaatsvinden. Veel mensen zijn
erdoor geraakt. Dat bleek wel in de gesprekken
na afloop in een plaatselijk etablissement, dat
ik daarvoor had bestemd. Want ook dat hoort bij
een goede mis. Zoals we ook met Mariman na de
completen achter een Westmalle Tripel zaten...
Terug in de wereld...’ G
Noten
De Missa in Mysterium is te zien en te horen op https://www.npo.nl/herman-fin-

1)	

kers-missa-in-mysterium/POMS_S_KN_6496949
Zie www.wishfulsinging.nl

2)	

Sinds 2016 vindt het Nederlands Gregoriaans Festival tweejaarlijks plaats in

3)	

’s-Hertogenbosch.
28e zondag door het jaar. Zie www.gregor-und-taube.de/html/materialien, E.28

4)	

(St. Gallen-notatie).
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Oscar van Hemel: muzikantesk,
nuchter, spiritueel
Anthony Zielhorst
is hoofd afdeling
Jong Talent van het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag
en koordirigent.

Het is dit jaar 125 jaar geleden
dat Oscar van Hemel (1892-1981)
in Antwerpen werd geboren.
Anthony Zielhorst brengt enkele
religieuze composities van Van
Hemel voor het voetlicht.
Van Hemel werd aan het Koninklijk Vlaams
Conservatorium in zijn geboorteplaats opgeleid. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak,
week hij uit naar Nederland en werd violist in
het orkest van de toenmalige Nederlandsche
Opera in Amsterdam. In 1918 werd hij muziekleraar in de vakken viool, piano en muziektheorie aan de Gemeentemuziekschool in
Bergen op Zoom. In de jaren 1930-33 studeerde
hij compositie bij Willem Pijper. Aan hem droeg
Van Hemel zijn eerste Vioolsonate op. Van
1948 tot 1955 was hij docent aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg. Hij woonde vanaf
1949 in Hilversum. Van Hemel was muziekrecensent bij de Gooi- en Eemlander en De Maasbode. Ook
nam hij vaak zitting in jury’s bij concoursen voor
harmonie- en fanfareorkesten en voor koren.

Een eigen stijl
In zijn boek over de Nederlandse muziek in de
twintigste eeuw stelt Leo Samama vast dat Van
Hemel een eigen stijl heeft ontwikkeld, die zich
laat karakteriseren door herkenbare ritmische
patronen, ostinate figuren, veelvuldig gebruik van
contrapunt en strakke vormschema’s. Samama is
van oordeel dat de muziek weliswaar herkenbaar
is, maar te weinig fantasievol. Het is jammer dat
hij in zijn bespreking niet op de vocale muziek in
gaat. Van Hemel heeft immers een flink aantal
koorwerken en liederen gecomponeerd. Juist daarin demonstreert hij zijn gevoel voor tekstexpressie
en sfeerduiding. In dit artikel besteed ik vanuit dit
perspectief aandacht aan enkele koorwerken die
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in liturgisch verband kunnen functioneren, dan wel
religieus geïnspireerd zijn.

Maria die soude naar Bethlehem
gaan (SATB, 1943)
Op uitnodiging van rector cantus Frans van
Amelsvoort componeerde Van Hemel een Marialied
voor de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Op
6 oktober 1943 schreef de componist: ‘Mijn “Maria
zoude” ligt al ’n dag of tien klaar. Het is a cappella
gecomponeerd en opgedragen aan mijn vriend Fr. V.
Amelsvoort.’
Maria die soude is voornamelijk vierstemmig
homofoon gezet, afgewisseld met tweestemmige
passages. Van Hemel gebruikt wél de negentiende-eeuwse tekst, maar niet de bekende melodie.
Hier klinkt een eigen doorgecomponeerde melodie.
De muziek volgt de tekst volledig, elk couplet is
keurig vormgegeven in tweemaal vier maten. Van
Hemel hanteert per couplet een duidelijk harmonisch plan van fis-klein naar cis-klein.

Magnificat (TTBB, 1945)
De twaalf verzen van het overbekende Canticum
van Maria zijn in deze compositie uit 1945 bijzonder herkenbaar aanwezig. Vrijwel elk vers begint
met een eigen motief, dat Van Hemel canonisch in
de vier mannenstemmen verwerkt. Net als bij het
Marialied uit 1943 eindigt elk vers op een ander
harmonisch steunpunt, meestal zonder de terts: a
- fis - cis - gis. Vanaf Quia fecit wordt de harmonie duidelijker, Van Hemel kiest voor volledige akkoorden:
Dis - cis - B - cis. Dan komen de open kwinten terug:
fis - ais - fis en eindigt het motet in Dis. De polyfone
opzet wordt tegen het eind vervangen door homofone passages. Het Magnificat werd opgedragen aan het
Bergen op Zooms Mannenkoor en zijn bezielende
dirigent L. Suykerbuyk.

Canticum Psalmorum voor alt-solo, mannenkoor, 2 piano’s en slagwerk (1954)
Canticum Psalmorum, in opdracht gecomponeerd en
opgedragen aan het Tegelse Mannenkoor Excelsior
bij gelegenheid van het zestigjarig jubileum, heeft

lad

een bijzondere bezetting: mannenkoor met altsolo, begeleid door twee piano’s en pauken. Het
gaat om vijf psalmen – zonder afsluitende doxologie –met elk een eigen karakter, door de componist in de partituur aangeduid.
Exsultate Domino (ps 99, Looft de Heer!) heeft
een feestelijk, exclamatorisch karakter dat in het
unisono beginthema (een kwintsprong, gevolgd
door een tertssprong) ondubbelzinnig tot uiting
komt. In de volgende verzen hanteert Van Hemel
het door Samama beschreven contrapuntisch
principe vrij consequent.
Quemadmodum desiderat cerva (ps 41, Heimwee
naar Gods woning) is gebouwd op een gedragen
melodie voor alt-solo, sfeervol begeleid door de
twee piano’s die gaandeweg tot een compacter
klankbeeld komen.
Deus misereatur nostri (ps 66, Lof en dank) is een
krachtige, energieke hymne, homofoon gezet.
Heftig ritme, bijzonder expressief.
De profundis clamavi (ps 129, Opgangslied), een
ontroerend deel, waarin de altsolo het thema uit
de eerste psalm herneemt, maar in een compleet
andere sfeer.
Laudate Dominum (ps. 150, Looft God), een feestelijk slot van een mooie reeks. Qua karakter sluit
dit laatste deel aan bij het begin.

Te Deum voor SATB (soli), vierstemmig
gemend koor en orkest (1958)
Dit feestelijke Te Deum werd opgedragen aan de

Hoogedelachtbare Heer J.J.G. Boot, Burgemeester
van Hilversum en gecomponeerd in opdracht van
het gemeentebestuur van Hilversum, ter gelegenheid van de geboorte van de 100.000ste inwoner.
Van Hemel schrijft in zijn toelichting: ‘De grootse en verheven beeldspraak van het Te Deum met
zijn enerzijds extatisch, anderzijds smekend karakter, een monumentale dankhymne bij uitnemendheid, heeft in de loop der eeuwen niet weinig aantrekkingskracht op de toondichters uitgeoefend.
(In Nederland onder meer Alphons Diepenbrock,
Anthon van der Horst, Hendrik Andriessen).’
In een brief van 12 november 1958 liet dirigent
Eduard Flipse zich lovend uit over de compositie:
‘Ik hoorde laatst je Te Deum (door de radio) uitvoeren. Het leek mij een voortreffelijk stuk – maar
mijn eerste indruk was dat het nogal hoog stond
genoteerd voor de sopranen. Is dat zo?’
Samama: ‘Er zijn geslaagde werken te noemen, waaruit blijkt dat Oscar van Hemel in staat
was waardevolle, sensibele en in een enkel geval
zelfs emotionerende muziek te schrijven, zoals
Te Deum voor koor en orkest; [...] vanwege zijn
perfect getroffen gelegenheidskarakter: feestelijk,
ernstig, engelachtig, enigszins archaïserend en
beknopt.’ Samama vergelijkt Van Hemel in dit
opzicht met Max Reger, Paul Hindemith en in
Nederland, – hoewel veel expressiever –,
Henk Badings: muziek die getuigt van een muzikanteske geest, een aardse nuchterheid, zonder
het spirituele geheel links te laten liggen. G
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De betekenis van
rooms-katholieke
De visie van Maarten Luther op
de functie van muziek in de
liturgie stond zeker niet haaks
op die van de rooms-katholieke
kerk. Hans Jansen, Luthers kerkmusicus, nodigt uit de twee
muzikale tradities met elkaar
te verbinden.

Hans Jansen is
Luthers kerkmusicus en als cantor
verbonden aan de
Grote of Sint Janskerk in Schiedam.
Daarnaast heeft
hij de leiding over
enkele kamerkoren, waaronder
het Luthers Projectkoor.

Toen Maarten Luther in 1517 met zijn 95 stellingen kritiek uitte op de rooms-katholieke kerk,
betrof dat zeker niet de liturgie in het algemeen
en de kerkmuziek in het bijzonder. Hij behield de
vaste delen van de mis en over de katholieke componist Josquin des Prez schreef hij bijvoorbeeld
dat diens muziek een evangelische kracht, een
goddelijke openbaring bezat: ‘Sic Deus praedicavit evangelium etiam per musicam ut videtur in
Josquin’ (Zo heeft God het evangelie ook via de
muziek verkondigd, zoals men bij Josquin ziet).
Met Ludwig Senfl, componist aan het katholieke
hof van keizer Maximiliaan I, onderhield Luther
een geheime briefwisseling. Luther verzocht
Senfl zelfs zijn ‘Sterbemotette’ te componeren.
Aanvankelijk stuurde Senfl hem het korte motet
Non moriar sed vivam (Ik zal niet sterven maar
leven; zie muziekvoorbeeld), dat later ook wel
aan Luther zelf werd toegeschreven. Vlak daarna
ontving Luther zijn motet over psalm 4:9, In pace,
in idipsum dormiam et requiescam (In vrede kan ik
mij te ruste begeven en aanstonds inslapen).

Gave Gods
Luthers muziekvisie stond dus zeker niet haaks
op die van de rooms-katholieke kerk. Hij zag de
muziek als een gave van God, hij wist van de
positieve krachten die in de muziek verborgen
liggen en stelde de muziek op de hoogste plaats
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naast de theologie. Hij beschouwde de muziek
als een van de essentiële ‘conservatores rerum’
(bewaarders der dingen).
Het was de Jezuïet Conzensius die verzuchtte
dat de kerkliederen van Luther ‘meer zielen van
de oude moederkerk had afgetrokken dan al diens
dogmatische geschriften en preken bij elkaar’.
Reeds in 1537 kwam er van katholieke zijde een
reactie met het gezangboek van Michael Vehe:
Ein new gesangbüchlin für alle guten christen nach der
ordenung christlicher Kirchen. Het bevatte 56 liederen
in de Duitse taal, waarvan tien bewerkingen van
Lutherliederen, zoals Nun bitten wir den Heilgen
Geist, Gelobet seist du Jesu Christ en Komm, Heiliger
Geist, Herre Gott. Het kerklied werd zo een katalyserende kracht, een samenbindend element in de
jaren van de hervorming, maar ook als een blijvende kracht binnen de kerkmuzikale traditie. Het
kerklied wordt wel gezien als het centrum van de
kerkmuziek, van waaruit de grotere kerkmuzikale
stijlvormen zich konden ontwikkelen zoals het
motet, de cantate, het oratorium.
Terwijl Calvijn eenstemmig en zonder begeleiding slechts psalmen liet zingen in de kerkdiensten, zag Luther de betekenis van de muziek
veel ruimer. Luther wist dat het woord dieper in
de harten van zijn gemeenteleden kon indalen
als dat woord verbonden was met de muziek. Zo
was bij Luther alle muziek in alle verschijnings-
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Evangeliemotet
Vijftig jaar geleden (ter gelegenheid van 450
jaar Reformatie) hield de Lutherse kerkmusicus Willem Mudde op de Landdag van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in
Utrecht de lezing ‘Muzikale kruispunten RomeWittenberg’. Hierin schetst hij de verschillen,
maar ook de vele overeenkomsten tussen de
Lutherse Kerk en de Catholica. Vooral het
gemeenschappelijke gevoel voor liturgie, sacrament, spiritualiteit en artisticiteit kwam aan de
orde. Aan het eind van zijn lange betoog wierp
Mudde de vraag op of de tijd intussen rijp was
geworden om het Evangeliemotet in de mis weer
een plaats te geven. Mudde daagde de katholieke
kerkmusici uit deze motetten uit te voeren en
zich aan te sluiten bij de oude traditie, waarin
tussen ca. 1570 en 1630 een grote hoeveel bundels met evangeliemotetten waren verschenen.
Helaas kwam Mudde’s oproep te vroeg. Aan
de ene kant concentreerde de katholieke kerk
zich in die eerste jaren na het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) vooral op de eigen kerkliedontwikkeling, aan de andere kant duurde het
binnen de reformatorische kerkmuzikale wereld
tot midden jaren zeventig eer geregeld evangeliemotetten werden gecomponeerd. Er waren
vertaalde motetten van de oude zestiende- en
zeventiende-eeuwse meesters, zoals van Andreas
Raselius, Melchior Franck, Melchior Vulpius en
Christoph Demantius, maar de Nederlandstalige
evangeliemotetten van onder anderen Willem
Vogel, Arie Eikelboom, Jac Horde en de jaargang
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Ludwig Senfl (c.1486 - c.1543)
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motetten van het Luthers Motettenboek ontstonden pas veel later.
Toch hoeft de katholieke kerk het fenomeen
evangeliemotet niet opnieuw uit te vinden.
Hans Joachim Moser noemt er in zijn nog
steeds belangwekkende studie Die mehrstimmige
Vertonung des Evangelium (1968) bij iedere zondag van het kerkelijk jaar, naast de Lutherse,
telkens ook vele motetten van componisten
van katholieken huize. Naast bekende namen
zoals Palestrina, Lasso, Willaert, Isaac, Gabrieli,
Clemens non Papa en Morales komen we ook
vele onbekende meesters tegen.
In de Catholica zijn de laatste decennia de
preek en de exegese relatief steeds meer naar
voren getreden. Zeker in diensten waarin zogenoemde leken voorgaan is meer ruimte gekomen
voor uitleg en meditatie. Binnen dit kader zou
het evangeliemotet weer een liturgische rol
kunnen krijgen. In de evangeliemotetten wordt
de kern van de perikoop naar voren gehaald, de
tekst wordt door de muziek gesublimeerd en
naar een hoger niveau getild. Het evangeliemotet
heeft altijd zijn diensten bewezen, het heeft een
artistieke, liturgische en verkondigende functie,
het geeft de viering nog meer vlees en bloed.
De Lutherse Kerk staat klaar om zijn rijke
kerkmuzikale schatten te delen! G

sed vi

vam,

sed

vi

sed

vam,

Ludwig Senfl,
begin van
Non moriar.
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Non moriar

Psalm 118, Vers 17; c.f. 8. Psalmton

vormen mogelijk en kon de muziek zich rijk blijven ontwikkelen. Het heeft in de calvinistische
kerken tot het begin van de negentiende eeuw
geduurd voordat naast de psalmen ook liederen
werden gezongen (even afgezien van de twaalf
Eenige Gezangen, die achter het psalmboek als
appendix waren opgenomen). Luther stond qua
muziekvisie veel dichter bij de rooms-katholieke kerk dan Calvijn, een visie die tot op heden
zichtbaar en hoorbaar is.
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Een fraai lees- en kijkboek over het groot orgel van de Sint-Jan
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Deze cd verscheen ter gelegenheid
van het vijftigjarig jubileum van
Piet van der Steen als organist van
de Oud-Katholieke kathedraal Ste.
Gertrudis in Utrecht. De orgelwerken
van Reger behoren niet bepaald tot
het makkelijk-in-het-gehoor-liggende
repertoire. Daarnaast vergen de stukken het uiterste van de techniek en
muzikaliteit van de organist. Toch is
het lang geleden dat ik zo’n boeiende Reger-cd hoorde! We horen naast
enkele fraaie korte koraalbewerkingen, de bijna onspeelbare Variationen
und Fuge über eine Originalthema (opus
73). Van der Steen draait er zijn hand
niet voor om, maar weet ook de grote
muzikale lijn in de 14 (!) variaties

mooi vast te houden. Dankzij het
zeer uitgebreide cd-boekje, valt deze
‘zware kost’ ook voor een veel breder
publiek goed te volgen. Het prachtige Maarschalkerweerdorgel van de
Zwolse ‘Peperbus’ is wat klankkleur
betreft geknipt voor dit repertoire:
de prachtige registraties maken deze
muziek nog mooier! Alleen is bij de
forse Duitse instrumenten uit Regers
tijd het Generaltutti nog veel overrompelender (maar die zijn dan ook
ruim eens zo groot dan in Zwolle!).
Bij het laatste werk op de cd niets
van dit alles: dan klinkt de verstilde
Romanze in a-moll op een fraai Debaindrukwindharmonium uit 1859. (J.W.)
CD: Arjan van Baest en Evert van
Merode, Pro Luce. Choral works.
Tilburg, 2013, www.muziek-nu.nl.
Op de cd Pro Luce (Aan het licht) zijn
werken opgenomen van Arjan van
Baest en Evert van Merode. Van Baest
en Van Merode zijn de oprichters
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van Stichting Muziek Nu, de
stichting die ook deze cd heeft
uitgegeven. Op de cd staan tien
Latijns-, Duits- en Nederlandstalige
werken, zoals Stabat Mater dolorosa, Es
ist ein Ros entsprungen en Stel je voor. Het
merendeel van de werken is a cappella
uitgevoerd door Projectkoor Stichting
Muziek Nu onder leiding van Arjan
van Baest. Het Pro Luce Perfecta van
Evert van Merode is het enige instrumentale werk op deze cd, en is
geschreven voor harp, viool en cello.
Dit trio begeleidt ook enkele andere
werken op cd.
Volgens het tekstboekje – waarin
de teksten van de werken helaas niet
zijn opgenomen –hebben de componisten ernaar gestreefd muziek
te schrijven die tot de verbeelding
spreekt. Dit komt onder andere tot
uiting in het moderne klankidioom
en de soms verrassende harmonieën.
Het Projectkoor Stichting Muziek Nu
laat op de cd horen dat zij hier, op een

ice > gregor
serv
ius
b

Besprekingen

lagen een verklarende woordenlijst van
technische termen.
Het beelddeel beslaat in hoofdzaak de
pagina’s 53-129, hoewel in het tekstdeel
en aan het begin van het boek ook tal
van kleurenfoto’s staan. De meeste foto’s
geven een fraai beeld van de schitterende orgelkas. Sommige foto’s vertonen
echter in details vreemde kleuren. Een
voetnoot had de auteurs van blaam
kunnen zuiveren: het is de schaduw van
de glas-in-loodramen die op de orgelkas
valt. Onhandig is dat de pagina’s van het
beelddeel niet genummerd zijn. De lezer
kan daardoor de beschrijving van alle
beelden en motieven in het tekstdeel en
de symbolische betekenis er van niet in
het beelddeel terugvinden. Dat is jammer. Sommige foto’s hebben in het beeld
of naast het beeld een toelichting, andere foto’s hebben geen bijschrijft waardoor de lezer geen idee heeft naar welk
detail hij kijkt. Met een pijltje wordt

l>

CD: Piet van der Steen,
Reger & de variatiekunst.
Maarschalkerweerdorgel Basiliek
OLV Ten Hemelopneming Zwolle.
Rotterdam: Prestare ZWF3331549,
stg.orgelprojecten@gmail.com
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de orgelkas. Bijschriften zijn niet altijd
correct: een cornetto wordt op pagina
80 foutief aangeduid als een hoorn, op
pagina 82 heet een zeventiende-eeuwse
dulciaan een fagot, en een portatief
wordt enigszins kreupel geformuleerd als draagorgeltje in plaats van
draagbaar orgeltje. Historische informatie klopt niet altijd, zo wordt Jacob
Obrecht als organist opgevoerd in 1493,
maar Obrecht was priester, zanger,
leraar en componist. De spelling van
namen van personen is niet altijd consequent: Floris Hocque en Florentius
Hocque wordt door elkaar gebruikt.
Het was overzichtelijker geweest als
de schrijver zich had beperkt tot de
geschiedenis van het hoofdorgel en
de tamelijk complexe historie van de
bouw van het voormalige koororgel
en het orgel in de kapel van de Illustre
Lieve Vrouwe Broederschap achterwege
had gelaten. Helaas ontbreekt in de bij-
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Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig jubileum van het hoofdorgel van
de Bossche Sint-Janskathedraal werd
een fraai geïllustreerd boek uitgegeven
met meer dan tweehonderd foto’s. Het
boek bestaat uit een deel met tekst en
een deel met foto’s.
Uit de stijl van de tekst blijkt de
grote liefde en waardering van de
redacteur voor dit fraaie orgel. Het is
echter jammer dat de auteur van de
tekst (een architectuurhistoricus) zich
onvoldoende heeft ingelezen in de
specifieke terminologie betreffende de
orgelbouw en de instrumentenkunde.
Consequent wordt de term orgelkast
in plaats van orgelkas gebruikt (vergelijk borstkas). De klaviatuur en het
pedaal die zich in de orgelkas bevinden, worden ten onrechte als speeltafel
aangeduid, terwijl deze term bedoeld
is voor losstaande klaviatuur en pedaal
in een aparte houten kast, dus los van

ne? Wat betreft de visuele informatie
ruimschoots. Wie echter meer inhoudelijke informatie over het hoofdorgel wil lezen, zal voorlopig zijn
toevlucht moeten nemen tot samenvattingen over dit orgel zoals bijvoorbeeld in het hoofdstuk over Het
Nederlandse orgel in de Renaissance en
de Barok van Jan van Biezen (Utrecht
1995, deel II, pagina 553-589).

Signalement

soms een bijschrijft verduidelijkt.
Op tal van
plaatsen,
met name
bij meerdere
foto’s op een
pagina, is
echter niet
helder welke
tekst bij
welke foto
hoort: een pijltje ontbreekt dan, bovendien staan er dan witregels tussen de
zinnen waardoor onduidelijk is naar
welke foto de tekst refereert.
Een monografie over het hoofdorgel van de Sint-Jan was tot nu toe niet
verschenen, ondanks dat de restauratie
al in 1984 heeft plaats gevonden. De
doctoraalscriptie van Hans van der
Harst, adviseur bij die restauratie, over
de geschiedenis van het hoofdorgel
is helaas nog altijd niet uitgegeven.
Voorziet dit nieuwe boek in deze lacu-

• Mårten Jansson, Missa Popularis. Kassel:
Bärenreiter-Verlag, 2016, BA 7420.

Jansson schreef een mis voor driestemmig

vrouwenkoor (eventueel uit te breiden tot
vijfstemmig gemengd koor) en strijkkwar-

tet, gebaseerd op volksmuziek. Kyrie is een

Polska in driedelige maatsoort; Gloria is een
expressieve Schottis; Credo is gebaseerd op

een wandellied, een Gånglåt; Sanctus wordt
aangeduid als ‘Bakmes’, een soort Polska.
Het Agnus Dei vat alle dansen samen.

Wies van Leeuwen (tekst), Frans

Gecomponeerd in opdracht van het Chór

Sluijter (onderzoek), Marc Bolsius

Dziewczęcy Skowronki uit Poznan en de diri-

(foto’s): Het groot orgel van de Sint-

gent Alicja Szeluga. De mis is bij gelegen-

Janskathedraal. De Nachtwacht van

heid van het 65-jarig bestaan van het koor

’s-Hertogenbosch. Zwolle: WBooks,

op 25 april 2015 in première gegaan in de

2016, ISBN 978 94 625 8163 0

Franciscanerkerk van Poznan. (A.Z.)

Richard Bot is Diocesaan referent

• Mårten Jansson, Missa brevis in es-Moll.

Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst,

Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2016, BA 8521.

medewerker liturgie & kerkmuziek

A cappella mis, samengesteld uit vier lang-

van het bisdom Rotterdam, diri-

zame delen: Kyrie en Agnus Dei meer poly-

gent-organist Augustinusparochie,

foon gedacht dan Gloria en Sanctus. Mild-

locatie Voorschoten, docent gregori-

dissonante samenklank realiseert meditatieve

aans & katholieke kerkmuziek aan het

sfeer. Gloria contrasteert met extatische

Conservatorium van Amsterdam.

dynamiek. De mis is gecomponeerd voor Hans
Ove Olsson en het Huddinge Kammarkör.

De eerste uitvoering vond plaats in de kerk

van Huddinge op 13 november 2016. Van die

enkel schoonheidsfoutje na, prima
mee uit de voeten kan. De verschillende werken op deze opname bevinden
zich binnen eenzelfde klankidioom.
Enerzijds zorgt dit voor een eenheid
binnen de cd, anderzijds lijken enkele losse werken hierdoor wel erg
veel op elkaar. Desalniettemin is het
zeker de moeite waard om kennis te
nemen van ‘Pro Luce’. (Janieke BruinMollenhorst)
Händel, Orgelwerke. Kassel:
Bärenreiter-Verlag, 2016, BA 11226.
Georg-Friedrich Händel schreef vele
werken voor klavier. Aangezien in de
tijd van Händel de aanduiding ‘klavier’ op vrijwel alle toetsinstrumenten
betrekking kon hebben, heeft Siegbert
Rampe onderzocht welke werken met
zekerheid voor orgel geschreven zijn.
Als basis hiervoor diende de in 2000
voltooide Hallischen Händel-Ausgabe. Dat
levert 13 fuga’s, een koraalbewerking
en een orgel-transcriptie van Händel

zelf op. Een fraaie uitgave van goed
speelbare stukken voor orgel zonder
pedaal. (J.W.)

première is een opname gemaakt. (A.Z.)
• Marcel Barnard e.a., Jaarboek voor
Liturgie-onderzoek deel 32, 2016.

An Easy Handel Organ Album (ed.
Daniel Moult). Kassel: BärenreiterVerlag, 2015, BA 11213.
Al tijdens Händels leven verschenen er
vele orgelbewerkingen van oratoriumdelen en concerto’s, zoals van Händels
uitgever John Walsh en van zijn
assistent John Christopher Smith. De
kritische uitgave hiervan maakt deze
uitgave extra interessant. Daarnaast
werd een aantal nieuwe transcripties
gemaakt door Daniel Moult. De degelijke inleiding, met bronvermelding, toelichting, studietips etc. beslaat bijna het
halve boek! Het maakt de uitgave wel
de moeite waard voor wie graag Händel
speelt en daar wat achtergronden bij
leest. De bewerkingen zijn manualiter
en eenvoudig speelbaar, dus ook goed
behapbaar voor de amateur-organist.
(J.W.)

Groningen: Instituut voor Christelijk Erfgoed
/ Amsterdam: Instituut voor Rituele en
Liturgische Studies, 2016, ISSN 0924-042X
De bijdragen in deze aflevering hebben als
gemeenschappelijk thema ‘Ritual Symbols
of Life, Death and Afterlife’ en zijn grotendeels in het Engels geschreven. Het muzikale aspect van het thema wordt ter sprake
gebracht door Martin Hoondert en Janneke
Bruin-Mollenhorst (Music as a Lens to Study
Death Rituals). Het tweede gedeelte van
het jaarboek bestaat uit samenvattingen
van recente proefschriften. Zo kunt u kennis
nemen van de studie die Jan Hage maakte
naar de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging rond de lutherse kerkmusicus Willem
Mudde. Lieke Wijnia vraagt zich in haar
dissertatie af in hoeverre kunst bijdraagt
aan de perceptie van het sacrale. Hiertoe
bezocht en bestudeerde zij het festival
Musica Sacra Maastricht. (B.S.)
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De muziek van

Op 4 oktober van dit jaar herdenkt de (kerk-)
muzikale wereld de honderdste geboortedag
van Albert de Klerk, organist, componist,
dirigent en aimabele medemens. Een heer
van stijl in elk genoemd opzicht. En alles
altijd rijk overladen met optimisme en een
spitse vorm van humor. In de maanden
september en oktober zal zijn vaderstad
Haarlem bol staan van de activiteiten rondom hem en zijn zowel muzikale als lijfelijke
buurman Hendrik Andriessen.
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Deze bijdrage is niet bedoeld als becommentarieerd gelegenheidsoverzicht van de verschillende
genres waarin Albert de Klerk heeft geëxcelleerd
als componist en gevierd orgelimprovisator.1 Ook
een diepgaande analyse van de ontwikkelingsgang
binnen zijn oeuvre is niet aan de orde. Gevraagd
werd naar enkele becommentarieerde voorbeelden van de wording van zijn idioom ten dienste
van de volkstaalliturgie. Tijdens een op video
geregistreerd gesprek bij hem thuis in Haarlem
op 25 januari 1989 kwam dit laatste vanzelfsprekend ook ter sprake:
‘Dat geloof ik wel, ja, dat ik cantabel componeer. Ja, ik houd van melodie. Het ritme zal
misschien bij mij niet zo op de eerste plaats
komen [...] ik denk ook wel dat het door het
vele gebruik, en het vele omgaan met het
gregoriaans te maken heeft. [....] Ja, het is zo,
dat je toch beïnvloed wordt – heel sterk zelfs
– door waar je mee omgegaan bent. [...] Mijn
voorgeschiedenis is die van de jongeman op
het koor, waar we veel polyfonie zongen, zoals

Mult
im
e

lad

Een belangrijk verschil tussen de kerkmuzikale
werken van Andriessen en De Klerk is misschien
de mindere monumentaliteit, grotere speelsheid
en inderdaad grotere cantabiliteit in de werken
van Albert. Hijzelf haalde als reden voor dit
alles nog een tweede voedingsbodem van zijn
muzikaal talent aan, namelijk het ‘Vlaamse
valies’, dat zijn vader Jos de Klerk (1885-1969)
bij zich droeg bij zijn vlucht tijdens de Eerste
Wereldoorlog van België naar Nederland, met
daarin vooral missen van negentiende-eeuwse
romantisch-Caeciliaanse componisten als de
al genoemde Lorenzo Perosi (1872-1956) en de
Belgen Lodewijk de Vocht (1887-1977), Arthur
Meulemans (1884-1966), Edgar Tinel (1854-1912)
en Peter Benoit (1834-1900). Ook traditionele
polyfonie uit vroegere eeuwen van Palestrina,
Lassus, de Lalande en Pergolesi kwamen uit
vaders valies tevoorschijn. Vandaar ook Alberts
vertrouwdheid met de renaissance- en barokpolyfonie en zijn inzet van polyfone technieken
zoals de motetstijl en canons.2 Volgens Gerard
Sars, die zijn dissertatie wijdde aan De Klerk als
orgelimprovisator, hanteerde De Klerk een eigen
taal, in een gematigd modern idioom, met een
grote voorkeur voor de stijl van behalve Hendrik

Andriessen vooral ook César Franck (1822-1890).3
Alvorens over te gaan naar de beloofde concrete voorbeelden moet de identiteitscrisis gememoreerd worden, waarin menig componist in
de jaren vijftig en zestig kwam te verkeren als
gevolg van de komst van de volkstaalliturgie met
haar revolutionair andere verhouding woordtoon. Dit raakte aan de basis van hun compositorisch bestaan. Het overkwam vooral diepgelovige
en met hart en ziel in de traditionele kerkmuziek gewortelde componisten als De Klerk en
Herman Strategier. De Klerk tijdens het gesprek
van 1989: ‘Het heeft mij grote moeite gekost het
Nederlands als liturgische taal onder de knie
te krijgen. [...] We dachten in het Latijn. [...] Het
begon al met het Kyrie. [...] Ik heb veel geschreven op Nederlandse tekst om het te leren, om de
pen vloeiend te krijgen in die Nederlandse taal.
Dat is allemaal nooit uitgegeven. Niemand weet
ervan. Het waren veelal schetsen. [...] Het was
vooral die nieuwe functionaliteit, die mij eerst
vlees en bloed moest worden. [...] Ik wilde wel
met het Nederlands meegaan, maar moest m’n
hart er achter kunnen zetten. Ik moest er eerst
door geïnspireerd worden.’

Anton Vernooij is
emeritus hoogleraar
Liturgische muziek.

Psalm 150 (1957)
Dit vroege werk werd in eerste instantie geschreven voor drie vrouwenstemmen en orgel, in
concreto die van de Vrouwen van Bethanie,
een religieuze congregatie, die in 1919 door de
jezuïet en taalkundige Jac. van Ginneken (18771945) in Bloemendaal – dicht bij Haarlem – was
gesticht. Hun apostolaat werd vooral in de eerste
decennia gekenmerkt door een heilig moeten op
het gebied van catechese, de oecumene, spirituele begeleiding en pastoraal werk. Albert vertelde
dat het hem niet was gelukt zich te onttrekken
aan de herhaalde verzoeken van die kant om
voor hen enkele psalmen eigentijds te toonzetten. Psalm 150 Looft den Heer al wat ademt op een
tekst, door de dames aangereikt, is daarvan het
bekendste voorbeeld. Het was in 1957 een van
de eerste oorspronkelijk Nederlandse psalmzet-
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werken van Perosi. [...] Dan is er een periode
geweest, dat ik veel muziek maakte met mijn
vriend Jan Mul […] fijnzinnige muzikant,
maar ook een bijzonder leuke grappenmaker.
[...] De humor is ook een element waar ik
dankbaar voor ben, dat ik daar ook iets van
heb… [...] Ik heb nooit compositieles gehad
van Andriessen, ik heb alleen veel naar hem
geluisterd en hem geïmiteerd. [...] ‘Wat ik heb
geleerd van Perosi: die schreef goede muziek
voor amateurs. Zijn muziek is niet te moeilijk
en bereikt met weinig middelen groot effect.
Het klinkt overal goed. [...] De Franse invloed
op mijn muziek komt via Andriessen en Jan
Mul. Een niet minder belangrijk kenmerk van
mijn kerkmuziek is de voorname plaats die
het orgel erin krijgt.’

l zie www.nsg
v.n
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Albert de Klerk (1917-1998)
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De muziek van Albert de Klerk
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al wat maar a

demt! Looft Hem
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Het brood in de aarde gevonden (1965)

Muziekvoorbeeld 1: Begin van Psalm 150, zetting
voor drie gelijke stemmen.
Moderato

= 69

Org.

Koor

"Ge

na

dig de Heer

en recht vaar

dig

on ze

Volk

God, Hij

is

vol ont fer

ming."

"Ge

na dig de Heer en recht vaar

dig;

on ze

Voorzang

God, Hij

is

vol ont

fer ming."

De Heer heb ik lief, want Hij luis

Muziekvoorbeeld 3: Begin van Psalm 116.
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tingen in de open vorm naast de meer bekend
gebleven ‘psalmen van Gelineau’ van uitgeverij
De Toorts – eveneens in Haarlem – van een jaar
later.4 In hetzelfde jaar maakte hij ook een zetting voor vierstemmig gemengd koor en orgel.5
Dit ‘festoso’ werk is opvallend speels en zelfs
vrolijk van karakter. De trapsgewijs verlopende
melodieën en de ronduit ludieke orgelpartij dragen hier het hunne aan bij. Deze blijheid is misschien vooral te danken aan de telkens omhooglopende melodie, waaraan het werk een zekere
schwung ontleent. Zijn taal is meer die van de
melodie dan van de tekst. Er is geen sprake van
echte polyfonie. Het idioom van dit koormotet
heeft veel weg van het niet-Caeciliaanse devotielied van die tijd waarin tekst en melodie vrij los
staan van elkaar. Maakte Albert een muzikale
knipoog naar zijn opdrachtgeefsters, die in hun
pastorale oecumenische werk veelal een opvallend opgewekte blijheid uitstralen?

tert,

Hij

Het communielied Het brood in de aarde gevonden op tekst van Huub Oosterhuis (*1933) werd
acht jaar later geschreven in opdracht van de
Katholieke Radio Omroep bij gelegenheid van
haar veertigjarig jubileum op 24 november 1965.
Het is het communielied van een serie van drie
Wisselende Gezangen voor de zondagen na Pinksteren.6
De weergave in de liedbundels is gebrekkig.7 In
zijn volledige totale vorm is het lied namelijk
een werk voor vierstemmig koor, volk en orgel,
waarbij aan het orgel met name middels drie
versetten tussen de strofen een belangrijke rol
wordt toebedeeld. Het is in feite een minicantate, waarin de gemeenschap enkel in de laatste
strofe (‘Gij deel het met ons…’) in actie komt. De
compositie werkt naar deze strofe toe. Onnodig
te vermelden dat alles nauwkeurig werd uitgewerkt, ook de orgelbegeleiding, die in de liturgische praktijk hoogstwaarschijnlijk door slechts
weinig organisten wordt gespeeld.
Dit lied werd gekozen als voorbeeld van een
belangrijke volgende stap in de omgang van de
‘klassieke’ componist De Klerk met liturgische
liedteksten in de volkstaal. Een vergelijking met
de hierboven behandelde Psalm 150 maakt dit
duidelijk. De verschillen zijn groot.
Zie in het tweede muziekvoorbeeld de derde

strofe, zonder begeleiding gezet voor vierstemmig koor. Wat met name opvalt is een nieuwe
verhouding woord-toon. Deze is niet meer de
enigszins afstandelijke van het traditionele strofelied, maar heeft duidelijk de directe zeggingskracht, waar de volkstaalliturgie om vraagt. De
melodische vormgeving is gericht op declamatoire kracht in dienst van de tekst. De eenheid
tussen woord en toon is zowel zuiver technisch
als ook ideëel hecht. De melodie dwingt de zingenden tot persoonlijke betrokkenheid. Het koor
staat (nog) voorop.
Intussen is Albert zichzelf gebleven. De hymnische melodie is weer letterlijk opbeurend,
omhooglopend. Haar verende anapest-metrum
draagt bij aan het blije karakter van dit lied. De
componist zal hoogstwaarschijnlijk niet beseft
hebben, dat de eerste melodieregel identiek
was aan die van het in zijn jeugdjaren beruchte
bondslied van het Apostolaat des Gebeds Wij willen het rijk van de hemel.

Genadig de Heer en rechtvaardig (1981)

orgel niet opgeven, maar dit heeft nu geen solistische trekjes meer. Het begeleidt.
Ook de melodie is niet des motets, maar vestigt
– gregoriaans geïnspireerd – alle aandacht op de
tekst. In Psalm 116 staat een uitgewerkte reciteertoon op de hoofdnoot b volledig ten dienste van een
soepele tekstdeclamatie. Let op de uiterst functionele orgelbegeleiding. Het volk wordt – zoals overigens
altijd – stevig ondersteund. Ook bij de voorzang
houdt het orgel zich op de achtergrond en geeft
enkel wat bijna speelse langer aangehouden akkoorden tegen het versierde recitatief. De levendigheid,
die het stuk ontegenzeggelijk uitstraalt, komt mede
door de opgewekte, telkens wisselende begeleiding.
Ten slotte: het zal de attente lezer wellicht opgevallen zijn dat het anapest-metrum van de zang in
dit stuk gelijk is aan dat van het vorige voorbeeld.
Niet werd nagegaan in hoeverre dit typisch voor
De Klerk is. G

Muziekvoorbeeld 2:
Derde strofe van
Het brood in de
aarde gevonden
(kopie van het handschrift).

Psalm 116 Genadig de Heer en rechtvaardig is een
voorbeeld van de gelukkige eenheid die Albert
de Klerk na verloop van tijd heeft kunnen realiseren tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Zijn hart blijkt
weliswaar te blijven kloppen volgens het ritme
van de traditie die hij als jongeman al luisterend
naar zijn vader en Hendrik Andriessen had meegekregen. Nieuw is de veranderde functie van
het koor, dat in dit werk zijn taak als voorzanger
heeft behouden, maar tegelijkertijd de gangmaker van de gemeenschap is geworden. Psalm
116 is geen motet voor koor meer met deelname
van het volk, maar qua idioom een werk voor
gemeenschap, bestaande uit koor, ‘volk’ en orgel.
Wat vooral van belang is: de koorpartij is ‘volks’ Noten
1)	
geworden en staat niet in contrast met die van
Zie onder andere de verschillende publicaties van de Andriessen/De Klerk Stichting te
Haarlem; G. Oost (ed.), Klerkewerk. Liber amicorum voor Albert de Klerk. Utrecht 1992;
het volk. Nu staat niet meer de koorzang cenF. Lutters (red.), Albert de Klerk, klankschilder. Roermond, 2010 en de werkenlijst van
traal, maar de volkszang in de brede betekenis
De Klerk (2015), samengesteld door Lourens Stuifbergen met daarin opgenomen een
van het woord. Tijdens het gesprek in 1989 veruitgebreide biografie.
2)	
A. Vernooij, ‘Albert de Klerk: Einde van de school van Andriessen’, in Gregoriusblad 124
klaarde Albert op den duur begrepen te hebben
(2000) 155-160.
waarom z’n werken het eerst ‘niet deden’: ‘Ik
3	
G. Sars, …für den flüchtigen Augenblick… Der niederländische Organist Albert de Klerk. Mainz
componeerde door, ik schreef doorgecompo2007.
4)
neerde werken. Ik maakte graag muziek. De
Psalmen in Nederlands proza. Haarlem 1958.
5)	
Zie de serie Zang en Tegenzang van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging, de nrs. 179 en 181.
begeleiding was bijvoorbeeld nooit hetzelfde […].
6)	
Beurtzang bij de intrede: Over de mensen, over de wereld; Tussenzang: Gij geeft Uw zon aan goeOok ben ik geneigd het orgel een grote plaats
den en kwaden.
7)
te geven.’ Hij zou zijn grote aandacht voor het
Zie GvL nr. 457.
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Terug naar de k

Het Pels-orgel in de Sint-Laur

Doordat de kerk wat verder weg ligt van de
gracht zou je er snel aan voorbij kunnen
lopen en dat is jammer, want een bezoek aan
de Alkmaarse Sint-Laurentiuskerk aan het
Verdronkenoord is meer dan de moeite waard.
De kerk werd van 1859 tot 1861 in neogotische
stijl gebouwd naar een ontwerp van de architect Pierre Cuypers (1827-1921). Wie de SintLaurentius bezoekt, kan zich maar moeilijk voorstellen dat deze kerk ooit op de nominatie stond
om gesloopt te worden.1 Het gaaf overgeleverde
interieur is indrukwekkend met de geschilderde kruiswegstaties en een schildering over het
Alkmaarse Bloedwonder, beide van de hand
van de uit Duitsland afkomstige kerkschilder
Alexander Kläzener (1826-1912). Ook het imposante schilderij Vox Populi van de Vlaamse schilder Karel Verlat uit 1876, dat de kerk sinds kort
in permanente bruikleen heeft, past wonderwel
bij het oorspronkelijke interieur.

Orgels

Op 9 en 11 september 2016 werd het Pels-orgel
in de Alkmaarse Sint-Laurentiuskerk feestelijk
in gebruik genomen na een grondige restauratie, waarbij het orgel tevens werd teruggeplaatst naar de oorspronkelijke positie op
de koorzolder. Mark Heerink bezocht de kerk
en het orgel.
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In 1862 bouwde de Alkmaarse orgelbouwer
Lodewijk Ypma & Co een orgel voor de nieuwe
Sint-Laurentiuskerk. Ypma gebruikte hiervoor
een historische orgelkas uit ca. 1780.2 Nadat dit
orgel door de verwarming van de kerk zo goed
als onbruikbaar was geworden, werd besloten
om het orgel te vervangen door een geheel
nieuw orgel. De Alkmaarse orgelbouwer Bernard
Pels werd hiervoor aangetrokken en die leverde
in 1950 – ver beneden de kostprijs – een geheel
nieuw instrument met als opusnummer 264.
De reden waarom Bernard Pels zo gebrand
was op het plaatsen van een nieuw orgel in de
Alkmaarse Sint-Laurentiuskerk laat zich raden:
de werkplaats van de firma Pels lag – evenals die
van concurrent Jos Vermeulen – op een steenworp afstand van de kerk en een betere locatie
om zijn orgels te presenteren aan potentiële
kopers kon hij zich niet wensen!3 Het nieuwe
instrument had 37 registers, verdeeld over drie
klavieren en een vrij pedaal en de tractuur was
elektro-pneumatisch. Ook het Pels-orgel kreeg
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orgel waarop een organist veel orgelrepertoire
uit diverse perioden kan uitvoeren, althans,
volgens de stijlopvattingen van de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Ook werk van bijvoorRestauratie
beeld Hermann Schroeder (b.v. Die Marianischen
Met de tijd groeide het inzicht dat de verplaatsing Antiphonen, 1953), Jean Langlais (b.v. Suite médievale en forme de messebasse, 1947) en Albert de Klerk
van het orgel in 1977 achteraf een minder gelukkige beslissing was geweest. Nadat diverse plan(Fantasiae super themata gregoriana, 1953) en werk
nen de revue waren gepasseerd, werd uiteindelijk van vele andere componisten uit de twintigste en
besloten om het orgel van Bernard Pels terug
eenentwintigste eeuw zullen hier goed tot klinken kunnen komen. Daarmee is het Pels-orgel
te plaatsen op de koorzolder boven de ingang
een welkome aanvulling op het toch al zo prachvan de kerk. In januari 2016 werd aan Adema’s
tige orgelbestand van Alkmaar.
Kerkorgelbouw B.V. te Hillegom de opdracht
gegeven voor terugplaatsing en restauratie van
Liturgie
het Pels-orgel. Adviseur namens de Katholieke
Ook in de liturgie zal het orgel een belangrijke
Klokken- en Orgelraad was Ton van Eck.
rol kunnen gaan vervullen. De koorzolder is met
Impressie
het terugplaatsen van het orgel de aangewezen
Door de restauratie en terugplaatsing op de
plek voor koorzang en orgelmuziek. Vanaf deze
koorzolder heeft het orgel een echte metamorpositie ontwikkelt de klank zich wonderschoon
fose ondergaan. Mede door het herstel van de
door de ruimte en is overal even goed te horen.
winddruk maakt de klank van het orgel in de
Maar, mochten er koren zijn die toch graag beneden bij het altaar willen zingen? Het is een wens
kerk een krachtige indruk. Wie de dispositie
van dit orgel bestudeert, laat al snel zijn of haar van de orgelcommissie dat beneden in de kerk er
een tweede speeltafel gaat komen, de kabel voor
gedachten de vrije loop over de vele mogelijkde verbinding ligt er al! G
heden die dit orgel zal bieden: de grondstemmen, de Voix Celeste en de Hobo in het zwelNoten
werk zetten een organist al snel op het spoor
1)	
J. Vis, In het hart van de stad. 150 jaar Laurentiuskerk in Alkmaar
van de Franse orgelromantiek. De mixtuur van
1861-2011. Alkmaar 2011. Voor deze alinea werd ook gebruik
gemaakt van de websites www.alkmaarsecuyperskerk.nl en
het hoofdwerk, de Scherp III op het zwelwerk
www.hvalkmaar.nl.
en de Sesquialtera op het positief roepen associ2)	
Zie www.janzwart.blogspot.nl.
aties op met orgelmuziek uit de Barok, terwijl
3)	
Mondeling mededeling van Jan Jong, oud-medewerker Pels
het enige zestienvoets register op de manualen,
orgelbouw.
de Holquintadena 16’ ons weer terug brengt in
4)	
J. Zwart, ‘Voltooide renovatie Pels-orgel Sint-Laurentiuskerk
de wereld van de Neobarok. Kortom, het is een
Alkmaar’, in De Orgelvriend, december 2016, 16.

lad

het zwaar te verduren door de kerkverwarming.
Bij de noodzakelijke restauratie in 1977 werd
besloten om, mede vanwege de nieuwe opvattingen over liturgie en kerkmuziek, het instrument te verplaatsen naar de begane grond in
het noordertransept. Helaas bleek al snel dat de
klankuitstraling van het instrument, mede door
het verlagen van de winddruk, op deze locatie
bepaald niet optimaal was.4 Ook ontnam het
orgel het zicht op de eerder genoemde schildering van Alexander Kläzener over het Alkmaarse
Bloedwonder.

Puntberichten

• In Zachëus 30 (2016-2017)

Laetare

nr. 1, het Vlaamse litur-

Tijdschrift voor Liturgie en Kerkmuziek

gie-tijdschrift, besteedt de

32 (2016) nr. 5 en 33 (2017) nr. 1 – Nederland oecumenisch

norbertijn Jos Bielen aan-

dacht aan ‘de binnenkant

van een lied’: verken tekst

Tijdschriften

Laetare (voorheen Eredienstvaardig) is een oecumenisch tijdschrift (enigszins overhellend naar het
protestantisme) met aandacht voor het geheel van
de liturgie, inclusief de liturgische muziek. In (de
aanloop naar) het Lutherjaar (1517-2017) gaat luthers
predikant Klaas Touwen in op het liturgisch erfgoed
van de grote kerkhervormer. Touwen toont zich kritisch: kunnen we de Reformatie die door Luther in
1517 werd ingezet wel vieren, of is het beter – in het
kader van voortgaande oecumene – te spreken van
gedenken? Over de ‘liturgische erfenis’ is Touwen
ontnuchterend. ‘Vóór de jaren vijftig was de lutherse eredienst net zo saai en vervelend als destijds in
de calvinistische kerken usance was.’ De klassieke
lutherse liturgie is in de jaren ’50 door de hoogleraren Boendermaker, Mönnich en Kooiman aangeboden. In 2017, nr. 1 gaat Touwen in op het gebed
dat bij Luther eerst en vooral betekent: de biddende
omgang met de Heilige Schrift, uitmondend in een
Bitte, het vraaggebed.
Een opvallend artikel in 2017, nr. 1 is van de hand van Dennis
Vallenduuk. De titel is veelzeggend: ‘Het koor, vehikel of obstakel? ‘De
auteur schetst een weinig rooskleurige, enigszins karikaturale situatie:
koren zijn een liturgische sta-in-de-weg, de stemmen zijn oud geworden,
de kwaliteit is zo benedenmaats ‘dat van een zinvolle bijdrage aan de
liturgie geen sprake kan zijn.’ In veel situaties wordt vaak gekozen voor
een compromis: het koor zingt een Latijns ordinarium en doet er enige
Nederlandstalige samenzang bij. Vallenduuk hekelt dit compromis: ‘als een
koor graag Latijn zingt, hou dan een volledig Latijnse liturgie’. Hetzelfde
geldt voor Nederlandstalige liturgie: wees consistent. Ik zie niet in waarom
een ‘gemengde liturgie’ niet mogelijk zou zijn. Liever verwijs ik naar de
vele jongeren- en middenkoren die vaak liturgisch uitstekend functioneren
en muzikaal doorgaans een hoog niveau laten horen. Mijn advies zou zijn:
maak ruimte voor een nieuwe generatie zangers, creëer familiekoren en
blijf investeren in de verouderende koren door er goede dirigenten voor te
zetten.
Boeiend zijn de oecumenische toenaderingen die in Laetare gesignaleerd
worden: in 2016, nr. 5 lezen we een pleidooi voor eerherstel van de eucharistie in de protestantse kerken; in 2017, nr. 1 voor een het vieren van de
Aankondiging van de Heer (op 25 maart) in oecumenisch verband. Maria en
eucharistie, typisch katholieke thema’s die in dit Lutherjaar de aandacht
krijgen. Wellicht bieden deze oecumenische toenaderingen ook kansen
voor de liturgische muziek: kunnen cantorijen en kerkkoren elkaar versterken, is de organist van de protestante gemeente bereid een uitvaart
te begeleiden in de rooms-katholieke buurparochie? Dat gebeurt, maar nu
nog toevallig en lokaal. Misschien moeten we over deze toenadering eens
beleidsmatig nadenken! (M.H.)

en melodie van een lied om
tot een getuigende vertolking te komen.
• In Samenklank nr. 97

(december 2016) van de

oud-katholieke organistenvereniging wordt Piet van
der Steen in het zonnetje
gezet. In oktober 2016

werd zijn 50-jarig jubileum
als organist gevierd. Van

der Steen zette zich overigens ook in voor het
gregoriaans.
• In Musica Sacra nr. 87

(januari 2017), een uitgave

van de Lutherse Werkgroep
voor Kerkmuziek, wordt
melding gemaakt van
het afscheid van Hans

Jansen als cantor van de

Kloosterkerk in Den Haag.

Maar liefst 34 jaar heeft hij
deze functie vervuld.
• In het Bulletin van de

Vereniging voor Latijnse

Liturgie nr. 123 (december
2016) staat een verslag

van de conferentie ‘Sacra
Liturgia’, Londen 2016. Een
van de sprekers, Jennifer
Donelson, pleit voor zang
als integraal onderdeel van
de liturgie. Volgens haar
lijkt het wel “of bij plechtige Missen een soort civiele
plechtigheid wordt nagestreefd in plaats van een
eredienst.” Donelson pleit
voor een geheel gezongen
liturgie of een stille liturgie,
het moet maar eens uit zijn
met willekeurige mengvormen. Een dergelijke radicale vernieuwing van de
liturgische praktijken lijkt
mij niet haalbaar en niet
wenselijk.
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