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Van het bestuur 

 

Graag ontvangen wij van u vóór de Algemene Ledenvergadering op 
12 oktober uw aan- of afmelding: secretaris@kdov.nl. 

 

Leden, die discussiepunten op de Algemene Leden Vergadering 
behandeld willen hebben, wordt verzocht deze discussiepunten al 
vóór de vergadering te sturen naar secretaris@kdov.nl of door te 
geven op telefoonnummer 023 551 68 77 (Gemma Coebergh). 
 

 
 

Personalia 

Nieuwe leden: 

G. (Gonny) van der Maten, Uiverweide 8, 6708 LC Wageningen 
S.( Stephan) van de Wijgert, Croeselaan 345, 3521 BV Utrecht 
 
Adreswijziging: 
G.J. (Gerard) Legierse, Oostlaan 38, 2461 DL Pijnacker 
E. (Evert) Wagter, Dorpsstraat 40, 4474 AE Kattendijke 
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Liedbespreking 
Joost de Lange pr. 

 
 
Heer, herinner U hun luist’rend 
wakker liggend in de nacht. 
En hun roepen in het duister, 
de armzaalgheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, 
en wis hunne zonden uit. 

Die Maria hebt vergeven 
en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven 
met U in het paradijs. 
Heer, herinner U hun namen, 
oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen 
zitten aan hun rechterzij. 

 
Waarheen zal de mens zich keren, 
die, staand voor uw aangezicht. 
Uwe liefde moet ontberen 
bij het eindelijk gericht? 
Heer, zo Gij niet wordt bewogen 
door het breken van zijn stem, 
door de droefheid in zijn ogen, 
is bij niemand heil voor hem. 
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VRIJGEPLEIT 
 

 
Mattheus Verdaasdonk (1918-1966) was een Amsterdamse advocaat met 
literaire aspiraties. Hij publiceerde één gedichtenbundel: ‘Cantuale ad usum 
fratrum minorum’ (1946) en één roman: ‘Niemand weet waarom’ (1962). 
Een aantal jaren maakte hij deel uit van de redactie van het tijdschrift 
Tirade. 
 
Dat de auteur van dit lied advocaat was, is overduidelijk. Het geheel is een 
pleitrede, in de mond gelegd van de kerkgemeenschap, om voor de 
geliefde doden vrijspraak van zonden en tekorten te verkrijgen en toegang 
tot het paradijs. Alleen al dat besef: de kerk die opkomt voor haar doden, 
voor hen pleit bij de Allerhoogste en Hem tracht te vermurwen met 
smeekbedes en het refereren aan Zijn barmhartigheid! Het roept Abraham 
in gedachten die bij God pleit voor de rechtvaardigen in Sodom en Gomorra 
(Genesis 18, 16-33). 
 
De eerste twee strofen benoemen de ‘condition humaine’ in niet mis te 
verstane bewoordingen.  
 
In de derde strofe wordt verwezen naar Jezus’ omgang met zondaars. Met 
Maria wordt wellicht Maria Magdalena bedoeld, die, in de katholieke traditie, 
weer wordt geïdentificeerd met de overspelige vrouw uit het Johannes-
evangelie (Johannes 8, 1-11). 
 
De rover aan het kruis is de zogenaamde ‘goede moordenaar’ uit het 
evangelie Lucas (Lucas 23, 40-43). 
 
De laatste strofe begint met een prangende vraag aan de Allerhoogste: 
waar zijn wij, mensen, zonder uw liefde? Het menselijk tekort, 
verantwoording nemen voor eigen vlek en gebrek, de eenzaamheid en 
verlatenheid: dit lied laat onze kwetsbare en duistere kanten niet 
onbenoemd, maar allemaal in het besef dat wij in Gods liefde geborgen zijn 
en Hij ons niet verloren zal laten gaan. 
 
‘Heer, herinner U de namen’ is een bloedrijk en gepassioneerd lied, 
geschikt voor uitvaarten en gedachtenisvieringen (bv. 2 november).  
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Programma Algemene Ledenvergadering KDOV 
2013  

 
in museum ‘de Bouwloods’ (naast de kathedraal), 
Torenstraat 16, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch, 
 
De secretaris is bereikbaar op 06 128 15 383 
 
10.30 – 11.00 uur  Inloop met koffie/thee 
 
11.00 – 12.30 uur Algemene Ledenvergadering 
 
12.30 – 13.30 uur Lunch 
 
14.00 uur   Orgelbespeling in de kathedraal  

door Ruud Huijbregts  
 

Agenda Algemene Ledenvergadering KDOV 2013  
op 12 oktober 2013  te ‘s-Hertogenbosch 

 

1. Opening. 
 
2. Mededelingen. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012. 
 
4. Jaarverslag secretaris. 
 
5. Financiën: 

a. Jaarverslag penningmeester. 
b. Kascommissie. 
c. Begroting 2013/2014. 

 
6. Beleid KDOV: 
            Toekomstperspectieven, inclusief Commissie Rechtspositie. 
 
7. Situatie 65 – plussers. 
 
8. Jubileumjaar 2017. 
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9. Plannen Centrum voor de Kerkzang. 
 
10. Ingebrachte discussie - onderwerpen. 
 

11. Rondvraag. 
 

12. Sluiting. 
 
Leden, die discussiepunten 
op de Algemene Leden 
Vergadering behandeld willen 
hebben, wordt verzocht deze 
discussiepunten al vóór de 
vergadering te sturen naar 
secretaris@kdov.nl of door te 
geven op telefoonnummer 
023 551 68 77 (Gemma 
Coebergh). 
 

 

 

 

Verslag Algemene Leden vergadering KDOV 2012 
 
Datum: 6 oktober 2012 
Locatie: Sint Augustinuskerk, Utrecht. 
 

1. Opening. 
Voorzitter Ton van Eck opent om 10.44 uur de vergadering. Hij vertelt dat 
hij in de Haarlemse kathedraal  per jaar enkele zondagen vrij heeft en die 
benut om naar collega’s in andere kerken te gaan luisteren. Hij noemt dit 
een leerzame ervaring. 
Het houdt hem bezig dat het kerkbezoek in de meeste kerken in Nederland 
gestadig daalt, terwijl dit bijvoorbeeld in Oost-Europa niet gebeurt, 
integendeel. In Polen trof hij kerken aan waar op zondag acht missen 
werden opgedragen en op zaterdag twee. In China groeit het aantal 
kerkbezoekers explosief. Dit zou voor ons een aanmoedigende factor 
moeten zijn om het hoofd niet in de schoot te leggen en zorgvuldig om te 
gaan met ons erfgoed, zowel in religieuze als in culturele zin. 
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2. Mededelingen. 

Secretaris Gemma Coebergh meldt dat de oproep in de Nieuwsbrief om 
zich aan of af te melden resultaat heeft gehad: 14 leden hebben zich 
aangemeld, 27 meldden zich af. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2011. 
Deze notulen worden aan de orde gesteld en goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslag secretaris. 
De secretaris leest het jaarverslag voor. Ook dit wordt goedgekeurd. De 
voorzitter dankt de secretaris voor de verrichte arbeid.  
 

5. Financiën. 
Begroting: penningmeester Ben Hillen licht het door hem uitgereikte 
jaarverslag toe. De post ‘Nederlands Dagblad’ verwijst naar een 
schadeclaim die door deze krant is ingediend vanwege het op onze website 
plaatsen van artikelen. Door effectieve bemoeienis van onze voorzitter is de 
schadeclaim teruggebracht tot de helft van het in het verslag genoemde 
bedrag.  
De post ‘nog te vorderen contributie’ blijft een reden tot zorg. 
Voor de viering van het 100-jarig jubileum in 2017 zal een groot bedrag 
nodig zijn, zodat het vermogen van de vereniging niet van tevoren te zeer 
aangesproken hoeft te worden. Ook biedt het vermogen een reserve voor 
calamiteiten en een mogelijkheid voor juridische stappen, indien nodig. 
Noch de bestuursleden noch de redactieleden of scribenten voor het 
KDOV-blad worden gehonoreerd voor hun werk. 
Clemens Nieuwenhuis stelt voor nieuwe leden het eerste jaar een 
instroomcontributie te laten betalen. Ben Hillen overweegt een bedrag van 
€ 20,- voor het eerste jaar. 
Dennis Vallenduuk stelt vragen over tarieven inclusief of exclusief BTW. Hij 
stelt dat de ZZP-constructie plus een loondienstsituatie nadelig kan zijn. 
Nogal wat kerkmusici willen ZZP’er blijven vanwege andere 
werkzaamheden, maar de kerk tendeert officieel naar een 
loondienstsituatie. 
Kascommissie: Jeroen Pijpers heeft zich wegens ziekte afgemeld, Bas 
Groenewoud wegens verplichtingen elders. De laatste heeft de financiële 
situatie goedgekeurd, Jeroen Pijpers zal dit nog moeten doen. Enkele leden 
vinden dat dit niet een standaardprocedure moet worden. De voorzitter wijst 
erop dat dit een situatie van overmacht is en dat er pragmatisch mee moet 
worden omgegaan. Van Jeroen Pijpers zal alsnog schriftelijke goedkeuring 
moeten worden verkregen. 
Ben Hillen wil de indexering voor de contributie wel handhaven, hoewel 
enkele leden de contributie zouden willen bevriezen. Ben Hillen wil echter 
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het bestaande systeem niet doorbreken. Dit zal bij de volgende 
ledenvergadering opnieuw worden bezien. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Jeroen Pijpers en Ton Klos. 
De begroting voor het komende jaar blijkt duidelijk. 
  

6. Bestuursbezetting. 
Alleen het Dagelijks Bestuur is aanwezig. Ton Klos vraagt om uitleg. De 
voorzitter stelt dat het sowieso steeds moeilijker blijkt om vergaderingen te 
beleggen waarbij alle bestuursleden aanwezig kunnen zijn. De datum 6 
oktober is al in het voorjaar uitgekozen, maar kort geleden bleek er sprake 
te zijn van onvoorziene omstandigheden waardoor Ruud Huijbregts, Anja 
Hendrikx en Theo Menting niet aanwezig kunnen zijn. 
Ton Klos vindt dat er meer eisen mogen worden gesteld in dit opzicht. 
Ook worden er vragen gesteld over het rooster van aftreden. Het blijkt dat 
dit toe is aan een officiële inventarisering. Het Dagelijks Bestuur zal dit 
gaan bekijken. 
 

7. Beleid KDOV. 
Er wordt vooruitgezien naar het jubileumjaar 2017, waarin de KDOV 100 
jaar zal bestaan. Plan is om in ieder geval een feestelijke kerkelijke viering 
te organiseren, te streven naar een publicatie over de vereniging en wellicht 
een compositie-opdracht te verlenen.  
 
Voorts zijn vooral de lopende onderhandelingen met de economen van de 
bisdommen Utrecht en Breda van cruciaal belang. Ben Hillen vertelt hier 
het volgende over. 
De onderhandelingen over  de rechtspositie met als  vertegenwoordigers 
van de KDOV Ben Hillen en Ton van Eck, alsmede Josephine van de 
Mortel van de KNTV met de economen mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (Aartsbisdom 
Utrecht) en G.R.M. de Rooij (Bisdom Breda) zijn voortgezet.  
Als eerste resultaat geldt de in november 2011 overeengekomen 
salarisregeling met anciënniteit die reeds per 1 januari 2012 is ingegaan. 
In de bijeenkomst van 22 september 2012 is het “Schema vaststelling totaal 
aantal arbeidsuren”  herzien en uitgebreid met werkzaamheden rondom de 
viering die eerder niet expliciet gehonoreerd werden zoals orgelspel voor en 
na de viering, inzingen met het koor en/of korte voorrepetitie.  
 
Dit schema wordt gebruikt bij het afsluiten van nieuwe 
arbeidsovereenkomsten, maar laat ook duidelijk zien dat een kerkmusicus 
per viering al gauw 1,5 uur in touw is. Voor bestaande 
arbeidsovereenkomsten heeft dit geen effect, maar het verbetert wel uw 
onderhandelingspositie.  
Tot zover het goede nieuws.  Ik wil hierbij opmerken dat de economen er 
niet aan ontkomen dat dit schema nog goedgekeurd wordt door de referent 
bisschop Mgr. Liesen. 
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Er komt een bevoegdheidsregistratie van kerkmusici.  De RKK Nederland 
heeft hiervoor niet de benodigde mankracht en legt dit terug bij de KDOV.  
Er komt een commissie van toezicht met daarin vertegenwoordiging van 
RKK en KNTV.  
 
Er is gesproken over het onderwerp bescherming gekwalificeerde 
kerkmusici, over onze voorstellen over een ontslagregeling waarbij 
gekwalificeerde  kerkmusici niet mogen worden vervangen door 
onbevoegden. Juridisch lijkt dit niet haalbaar, omdat financiële 
onmogelijkheid  een geldige reden voor ontslag is. We hebben gesproken 
over het aanstellen van regionale kerkmusici juist bij samenvoeging. Op 
korte termijn lijkt dit niet haalbaar en we mogen hopen dat deze situatie 
vanzelf ontstaat als parochiebesturen zich laten adviseren door 
gekwalificeerde kerkmusici. Ook het voorstel voor bescherming van goede 
kerkmuzikale praktijken is lastig vooraf te regelen. E.e.a. hangt sterk af van 
de waarde die de priesters hieraan toekennen. 
 
Verder gaat de wachtgeldregeling in nieuwe arbeidsovereenkomsten 
verdwijnen. Voor huidige kerkmusici betekent dit dat ze bij hun 
onderhandeling over een nieuwe functie continuering van de 
wachtgeldregeling moeten bedingen, e.e.a.  gesteund door de toezegging 
van de economen dat ze overeenkomsten met wachtgeldhandhaving wel 
zullen goedkeuren. 
 

8. Situatie NSGV 
Richard Bot schetst een somber beeld waarin afbraak en ontbinding de 
boventoon voeren. De diocesane afdelingen bestaan nog, maar in landelijk 
opzicht is de stekker uit de vereniging getrokken. De landelijke financiële 
pot is leeg en wordt niet meer aangevuld, dus de NSGV moet andere 
wegen zoeken om het hoofd boven water te kunnen houden. Het zal 
moeilijk worden om de kerkkoren bij de vereniging te houden. In het bisdom 
Roermond komen al Cecilia-verenigingen op. 
Aangezien de laatste student kerkmuziek anderhalf jaar geleden is 
afgestudeerd, ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. De situatie in 
Nederland steekt schril af tegen die in Duitsland, waar de kerkmusici met 
respect worden behandeld en waar men het belang van professionele 
kerkmusici volledig onderkent.  
Ton van Eck merkt op dat professionele kerkmusici alleen maar kunnen 
overtuigen door kwaliteit te blijven bieden. Voor de KDOV is het noodzaak 
zichtbaar te blijven, of, nog beter, meer zichtbaar te worden. Hij wil over 
deze zaken op korte termijn met Richard Bot een gesprek voeren. 
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9. Ingebrachte discussie-onderwerpen. 

Wegens tijdgebrek moet dit onderwerp snel worden behandeld. 
Bert Becht vindt dat ledenwerving een zaak is van het KDOV-bestuur en 
niet van de leden. Ton van Eck antwoordt daarop dat bestuur en leden 
samen de KDOV vormen en dat leden dus wel degelijk mee kunnen helpen 
met ledenwerving. 
Wat het vermelden van namen van leden betreft wijst Becht op de wet op 
de privacy. Van Eck antwoordt hierop dat het bestuur daar zorgvuldig mee 
om zal gaan. 
Hans Babeliowsky vindt dat amateurs ook lid van de KDOV zouden moeten 
kunnen worden. Als sprekend voorbeeld haalt hij Alphons Diepenbrock aan, 
die autodidact was. 
Ton van Eck antwoordt dat de KDOV toch een grens wil stellen, ook ter 
bescherming van de gekwalificeerde kerkmusici. Een amateur kan de 
bevoegdheidsverklaring Kerkmusicus III behalen, wat hem meteen een wat 
hogere vergoeding voor zijn werk oplevert. 
“En wat Diepenbrock betreft…, zelfs Johann Sebastian Bach zou geen lid 
van de KDOV kunnen worden” merkt hij op. 
Louise Hillen vult dit aan met de opmerking dat de KDOV alleen een 
serieuze gesprekspartner kan zijn voor de bisschoppen als zij 
gekwalificeerde kerkmusici vertegenwoordigt. 
René Verwer vraagt de KDOV om een standpunt inzake het weren van 
liederen van Huub Oosterhuis. Ton van Eck wil wachten tot er van de 
bisschoppen een standpunt op papier verschijnt, waar de KDOV dan op 
kan reageren. Hij gaat ervan uit dat liedteksten die niet in strijd zijn met de 
katholieke geloofsleer niet kunnen worden uitgesloten. 
Ruud Hoogenboom stelt voor een gezamenlijke commissie van NSGV en 
KDOV op te richten die de liederenschat na zal lopen. 
 

10. Rondvraag. 
Ton Klos wijst op de door hem gecomponeerde cantate voor 
Hemelvaartsdag, die hij graag in het KDOV-blad besproken wil zien. Omdat 
er tot nu toe niemand gevonden is die dat zou kunnen doen, biedt Frits 
Haaze zich hiervoor aan. 
Jos Kronenberg gaat in op de liedbespreking door Bert Stolwijk over de 
melodie van Bernard Huijbers’ ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’. 
Beiden komen overeen dat het melancholieke karakter van de vierde regel 
opgeklaard kan worden door het lied een toon hoger te zingen. 
 

11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.51 uur. 
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Orgelrubriek 
 
Het orgel van de kathedraal Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch     
 
René Verwer 
 
Op zaterdag 12 oktober vindt de jaarvergadering van de KDOV plaats in en 
om de Bossche Sint-Jan. Het veelgeprezen orgel in deze kathedraal zal bij 
deze gelegenheid worden bespeeld door onze vice-voorzitter Ruud 
Huijbregts. Reden om nog eens stil te staan bij enkele historische feiten 
over dit bijzondere instrument. 
De kathedraal Sint-Jan bezit drie orgels: het hoofdorgel in de schitterende 
renaissancekas (1620), het Verschueren-koororgel (1985) en een 
orgelpositief, eveneens van Verschueren (1980) in de Sacramentskapel. In 
een volgend nummer zal het koororgel worden besproken. 
 
Uit de archieven van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap blijkt dat de 
kathedraal St.-Jan reeds in de 14e eeuw over een orgel heeft beschikt. In 
1533 maakte Hendrik Niehoff een orgel dat bij een torenbrand in 1584 werd 
verwoest. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd aan de westwand het 
huidige grote orgel gebouwd. 
De kast, gemaakt in de jaren 1617-
1620, geldt als een der 
indrukwekkendste ter wereld. De mo-
numentale architectonische vorm-
geving is van een ongeëvenaarde 
majesteitelijke schoonheid. 
Uitzonderlijk rijk is het beeldhouw- en 
snijwerk. Heel het arsenaal motieven 
van de Nederlandse renaissanceorna-
mentiek is er in te vinden. 
Schrijnwerker Frans Simonsz en 
beeldhouwer Georg Schysler hebben 
dit kunstwerk gemaakt. 
 
Voor het instrumentale gedeelte was 
Matthijs Langhedul aangezocht, maar 
deze had verplichtingen aan het 
Spaanse hof. In 1618 werd een 
contract gesloten met  Florentius 
Hocque(t) uit Grave. In eerste instantie liet men zich adviseren door de naar 
Antwerpen uitgeweken  organist en componist dr. John Bull. Hij pleitte 
onder meer voor een volledige chromatische klavieromvang van C-c3 (49 
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tonen). Hocque nam dit advies niet over en maakte drie klavieren met 
verschillende omvangen: rugwerk C, D-c3, met dubbeltoetsen voor dis en 
es, hoofdwerk Contra F, G, A, Bes, B, C-g2 en bovenwerk C, D-c3. Het 
pedaal kreeg een omvang  C, D-d1. Het aantal registers bedroeg resp. 13, 
7, 14 en 3. Er waren geen manuaalkoppels en het orgel bevatte zowel 
spring- als sleepladen. In 1629 ging de kathedraal in protestantse handen 
over. Vijf jaar later werd het orgel gewijzigd door Galtus en Germer van 
Hagebeer, nadat de zeer late keuring van het werk van Hocque negatief 
was uitgevallen. In de vroege 18e eeuw vonden werkzaamheden plaats 
door Hoornbeeck en Müller, de laatste vernieuwde de tongwerken.  
 
De nieuwe psalmberijming in 1773 leidde in Den Bosch ook tot een nieuwe 
manier van zingen en spelen. In 1784 kreeg A.F.G. Heyneman uit Nijmegen 
opdracht het orgel drastisch te wijzigen. Er kwam een nieuwe tractuur, 
nieuwe windladen, maar veel van het oude pijpwerk bleef bewaard. In de 
dispositie kwamen opvallend veel tertsregisters: twee Carillons, een 
Sesquialter, een Tertiaan 3 1/5’ en tertsmixturen op rug- en hoofdwerk. 
 
Na herstellingen in de 19e eeuw volgde in de jaren 1897-1902 een zeer 
ingrijpende ombouw door de Gebr. Franssen te Roermond. Alle laden 
werden vervangen en de tractuur werd pneumatisch gemaakt. Het rugwerk 
functioneerde niet meer als zodanig en werd gereduceerd tot boekenkast! 
Het eindresultaat telde 66 stemmen, maar de firma schreef met trots dat 
door de hoogdrukstemmen ‘dit orgel eene krachtontwikkeling heeft van 138 
registers’. In 1953 werd het instrument wederom omgebouwd, ditmaal door 
de fa. Verschueren. Sleepladen en elektrische tractuur werden toegepast. 

Het Bossche orgel was na de 
ombouw met 72 stemmen  het 
grootste in ons land. Ondanks beide 
ingrepen bleef veel historisch pijpwerk 
– uit 1787 of ouder – bewaard. 
 
In het kader van de restauratie van 
kerkgebouw en -meubilair werd 
besloten ook het orgel te restaureren. 
Men koos voor de situatie van 1787. 
De mechanische tractuur werd 
wederom vernieuwd, historisch 
pijpwerk naar de oude toonhoogte 
gebracht, ontbrekende pijpen in de 
oude factuur bijgemaakt en enige 
nieuwe registers toegevoegd. Toen 
de firma Flentrop dit werk in 1984 
voltooid had bleek het instrument, 
eenmaal hersteld in de oude glorie, 
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veel welsprekender te zijn geworden. Het telt nu 48 stemmen. Historisch 
pijpmateriaal van Hoque (1622), Hagerbeer (1634), Hoornbeeck (1718), 
Müller (1722), Heyneman (1787), Vollebregt (1870) en nieuwe pijpen van 
Flentrop bieden afzonderlijk en gecombineerd een klankschoonheid, 
waarvan ook gastorganisten onder de indruk komen.  
 
Dispositie sinds 1984: 

 
Rugwerk (I, C-f3): Praestant 8’, Bourdon 8’, Quintadena 8’, Fluyttravers 8’ (D), Octaaf 4’, 
Fluyt dous 4’, Super Octaaf 2’, Flageolet 1’, Mixtuur 1’ V, Sexquialter II, Trompet 8’, Dulciaan 8’ 
Hoofdwerk (II): Praestant 16’, Bourdon 16’, Praestant 8’, Holpijp 8’, Octaaf 4’, Tertiaan  
3 1/5’, Quint 3’, Super Octaaf 2’, Mixtuur 2’ VII, Trompet 16’, Trompet 8’ 
Bovenwerk (III): Quintadena 16’, Praestant 8’, Roerfluyt 8’, Viola di Gamba 8’, Octaaf 4’, Open 
Fluyt 4’, Quintfluyt 3’, Open Fluyt 2’, Super Octaaf 2’, Sexquialter II, Carillon III (D), Cornet VIII 
(D), Trompet 8’, Vox humana 8’, Hautbois 8’ 
Pedaal (C-f1): Praestant 32’, Praestant 16’, Bourdon 16’, Octaaf 8’, Gedekt 8’, Octaaf 4’, 
Bazuyn 16’, Trompet 8’, Clairon 4’, Cornet 2’   
Werktuiglijke registers: Pedaal + Hoofdwerk, Pedaal + Rugwerk, Hoofdwerk + Rugwerk, 
Hoofdwerk + Bovenwerk, Rugwerk + Hoofdwerk. Toonhoogte a= 415.  

 
Bronnen: H. van der Harst, Langs Nederlandse orgels – Zeeland-Brabant-
Limburg (1979), M. Hoving, Het orgel in Nederland (1966), E. van Aken en 
T. van Eck (red.), Limburgse orgelcultuur in de hofstad (2012), 
www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl.  
 

 

Conferentie Internationale Arbeitsgemeinschaft 
für Hymnologie 

 
Christiaan Winter 
 
A sacred landscape 
 
Van 11 t/m 16 augustus hield de Internationale Arbeitsgemeinschaft für 
Hymnologie haar tweejaarlijkse conferentie. Plaats van handeling was dit 
jaar Amsterdam, om precies te zijn: de protestantse Thomaskerk in 
Amsterdam Zuid. Een bont en internationaal gezelschap – zo’n 80 
personen – van hymnologen, andere kerkliedkundigen, theologen en 
kerkmusici kwam daar samen om van gedachten te wisselen over de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van psalmen, hymnen en 
geestelijke liederen. Een van die ontwikkelingen was het verschijnen van 
een nieuw Liedboek in Nederland ten behoeve van een aantal protestantse 
kerken, het ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’. De conferentie 

http://www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl/
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had haar titel te danken aan de vraag over de verhouding tussen cultuur en 
kerklied die zo’n nieuw Liedboek oproept. Is er een rol in onze cultuur 
weggelegd voor het kerklied en welke invloed oefent onze cultuur uit op 
kerklied? 
 
Dagelijks werd gewerkt 
volgens een vast patroon: in 
de ochtend een tweetal 
hoofdlezingen, na de lunch 
ruimte voor korte 
presentaties, veelal door de 
leden van de IAH, vervolgens 
op de rand van de avond een 
viering in een Amsterdamse 
kerk en tenslotte een 
concertante invulling van de 
avond. 
 
In de hoofdlezing was een groot aandeel weggelegd voor wetenschappers 
van eigen bodem. Marcel Barnard, Peter Nissen, Nienke van Andel, Martin 
Hoondert en Mirella Klomp – allen ook in de programmafolder, naar typisch 
Nederlands cultureel gebruik zonder titulatuur aangeduid – plaatsten vanuit 
verschillende gezichtspunten het kerklied in cultureel perspectief. In de loop 
van de week tekende zich een ‘Dutch approach’ op het gebied van 
hymnologisch onderzoek af. De cultureel-sociologische en vaak 

participerende aanpak riep bij veel buitenlandse deelnemers niet alleen de 
gebruikelijke inhoudelijke maar ook methodische vragen op. In veel 
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buitenlanden is men vooral gewend het hymnologisch onderzoek vanuit de 
historiserende en empirische kant te benaderen. Dat was wennen. 
 
Het middagaanbod was zeer gevarieerd. Naast korte presentaties die 
rechtstreeks betrekking hadden op het onlangs gepresenteerde Liedboek, 
waren er bijdragen van diverse inhoud en zeer uiteenlopend niveau. In 
deze sessies presenteerden leden van de internationale werkgemeenschap 
de vruchten van hun eigen werk: onderzoek of heel concreet eigen teksten 
of muziek. Helaas had e.e.a. vaak de uitstraling van een matige 
spreekbeurt. Er blijkt dan maar weer hoezeer de performance en de 
gekozen vorm de overdracht van de inhoud kunnen helpen (of in de weg 
staan). 
 
Bijna alle avondvieringen waren ingebed in een bestaande structuur. Zo 
was het mogelijk om in te voegen bij wat bij een lokale geloofs-
gemeenschap gebruikelijk is. Het kostte sommige deelnemers enige moeite 
om gehoor te geven aan deze gastvrijheid zonder de regie over te nemen, 
maar uiteindelijk werkte deze organische inbedding positief voor 
belevingswaarde van de vieringen. Veel indruk maakte vooral het bezoek 
aan de zangdienst van de Evangelische Broedergemeente: de 
aanstekelijke en enthousiaste manier van zingen en de uiterst hartelijke 
ontvangst door deze Surinaamse gemeente. Op het feest van Maria ten 
Hemelopneming werden de aanwezigen meegenomen in een Evensong in 
de Nicolaasbasiliek met uitstekend verzorgde muziek door Michael Hedley 
en zijn koor. 
 
De avondconcerten waren van zeer diverse aard. Op zondagavond was er 
een prikkelend en uitdagend programma met Wiek Hijmans op elektrische 
gitaar, organist Sebastiaan ’t Hart en ondergetekende. Op maandag werd 
het Liedboek gepresenteerd aan de congresgangers. Het Vocaal 
Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zorgde voor de muzikale invulling. 
Dinsdagavond werden de congresgangers zelf uitvoerend ensemble in een 
meezingconcert met koraalgebonden muziek van Nederlandse compo-
nisten. Op de laatste congresavond zong het Gesualdo Consort o.l.v. Harry 
van der Kamp muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck in de kerk waar deze 
componist begraven ligt en waar zijn muziek optimaal klinkt: de Oude Kerk. 
Groot was de verrassing onder de deelnemers toen tijdens de 
georganiseerde grachtenrondvaart achtereenvolgens uit drie stadscarillons 
psalmen, hymnen en geestelijke liederen over de stad werden uitgestrooid. 
 
Er kan worden teruggezien op een geslaagde en goed georganiseerde 
conferentie, waarin op een aantal momenten al dan niet voorzichtig nieuwe 
hymnologische wegen werden bewandeld. 
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Historie 
 

 
 

Uit: Gregoriusblad november 1936 
 
Bovenstaande instructies ontvingen kerkmusici in het genoemde 
Gregoriusblad. De nieuwe, reeds in 1934 ingevoerde ‘spelling Marchand’ is 
waarschijnlijk nog te nieuw en te onbekend voor ‘de menschen’. 
 
(geselecteerd door Jos Pijpers) 
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Interview met Bernard Bartelink 
 
Vincent van Buuren (tekst en foto’s) 
 
Bernard, op 13 april jl. heb jij na een carrière van bijna 60 jaar je 
afscheidsconcert gegeven.  Laten wij eerst eens terugkijken, hoe is 
het allemaal begonnen? 
Toen ik zes jaar oud was begon het met pianoles. Dat was eigenlijk heel 
grappig, het ABC van het alfabet klopte voor mij precies met het ABC van 
de toetsen, dat ging eigenlijk bijna vanzelf. Sommige dingen gaan gewoon 
heel makkelijk. Al snel begon ik ook in het jongens- en mannenkoor in de 
parochie Enschede mee te zingen bij de alten. Dat was in het parochiekoor 
onder leiding van kapelaan Holterman, een kundige man, een enthousiaste 
en goede amateur die daar heel goed werk gedaan heeft. Daar leerde ik 
luisteren naar de andere stemmen, wat natuurlijk een heel goede 
leerschool was. Het was een bescheiden koor maar wij zongen daar wel 
interessant repertoire zoals bijvoorbeeld Locus iste van Bruckner, Christus 
is opgestanden van Diepenbrock en de Improperia van Palestrina. Zo maak 
je als jochie van zes, zeven jaar kennis met een heleboel dingen. Toen ik 
ongeveer negen jaar was en net met mijn voeten bij het pedaal kon, mocht 
ik enkele gezangen begeleiden, zoals het Tantum Ergo. Op zo'n jonge 
leeftijd ben je natuurlijk nog niet bang om fouten te maken. Maar orgelles 
had ik toen nog niet. Toen ik twaalf was kreeg ik orgel les bij Carel Jacobs, 
die later de eerste directeur werd van het  Twents Muziek Lyceum, 
naderhand het Twents Conservatorium. Hij was een heel goede pedagoog, 
hij wist je op een vriendelijke en tegelijk strenge manier vooruit te brengen. 
Van mijn twaalfde tot mijn achttiende jaar moest ik elke donderdagavond de 
koorrepetities begeleiden en iedere zondag spelen. Ik was daardoor meer 
met muziek bezig dan met mijn studie aan het gymnasium, waardoor ik niet 
met briljante cijfers ben geslaagd, maar ik kwam er toch zonder veel moeite 
door. Dat waren leuke tijden.  
 
Kwam je toen ook al in aanraking met andere muziek dan kerkmuziek? 
Ging je naar concerten? 
In die tijd gebeurde er in Enschede niet veel, concerten waren er eigenlijk 
niet. Enschede was wat dat betreft eigenlijk onontgonnen gebied. Wel ging 
ik ieder jaar met mijn leraar Carel Jacobs mee naar Nijverdal, waar hij 
jaarlijks de Johannes Passion uitvoerde. 
 
Toen je in die eerste jaren piano- en orgelles kreeg, had je toen al 
favoriete componisten die je graag speelde? 
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Ja, als eerste natuurlijk Bach, dat kan natuurlijk niet anders, maar ook 
Debussy en Franck. 
 
Wanneer heb je besloten naar het conservatorium te gaan en van de 
muziek je beroep te maken? 
Dat is eigenlijk geleidelijk gegaan. Ik was van plan om net als mijn leraar 
Carel Jacobs eerst naar de Kerk Muziek School, zoals dat toen nog heette, 
te gaan, en daarna naar het conservatorium om mij verder te specialiseren. 
De Kerkmuziekschool was een heel veelzijdige opleiding met even veel 
piano als orgel, directie en heel degelijk solfège, harmonieleer en 
contrapunt. Ook ben ik daar al een beetje met componeren begonnen.  Mijn 
orgelleraar was  Albert de Klerk. Wij scheelden in jaren niet meer dan een 
halve generatie, hij was twaalf jaar ouder dan ik, maar Albert was natuurlijk 
een ongelofelijk begaafde man. Hij is iemand waaraan ik nog steeds met de 
grootste bewondering en met respect denk. In die twee jaar heb ik heel veel 
van hem geleerd, veel Franck gespeeld. Heerlijk! Wij hadden daar elke 
zondag een hoogmis en als die afgelopen was, holden wij naar de 
kathedraal om het naspel van Hendrik Andriessen te horen. Dat was een 
wonder van muziek. 
Op het Amsterdams 
Conservatorium was Anton 
van der Horst mijn 
orgelleraar. Hij vroeg mij toen 
ik voor het eerst op les kwam 
waar ik mee wilde beginnen. 
Hij had natuurlijk gedacht dat 
ik Bach zou kiezen, maar het 
was César Franck. Ik had op 
de Kerkmuziekschool bij 
Albert de Klerk al Franck 
gespeeld en had er echt zin 
in om dat te doen. Hij nam 
het heel sportief op en 
psychologisch ook heel 
verstandig. Hij zei: je mag in 
het eerste trimester Franck 
spelen en ik ga het met 
genoegen beluisteren en er 
iets van zeggen. Na dat 
eerste trimester werd alles 
'gewoner', maar Franck, dat 
moest toch echt eerst. César 
Franck is altijd een van mijn lievelingscomponisten gebleven. Op het 
conservatorium ben ik ook meteen begonnen met compositie. Mijn leraar 
was Léon Orthel. Ik ben nog altijd heel dankbaar dat ik een aantal 



KDOV-blad  Herfst 2013 | 18 

voortreffelijke leraren heb gehad. De reden dat ik ook compositie ben gaan 
studeren was eigenlijk heel interessant. Een goede vriend van mij, die lid 
was van het Obrechtkoor zei: Weet je wat jij moet gaan doen? Je moet 
compositie gaan studeren, dan krijgen jouw improvisaties veel meer 
structuur. De lessen van Orthel waren heel goed. Dan kwam ik op les en 
dacht natuurlijk dat ik iets heel interessants had geschreven. Dan keek 
Orthel er naar en zei dan eerst even niets, en zei dan: Ja…., ja Bernard…., 
en dan kwam het hoor! Hij zei eens: daar kun je wel wat mee doen, maar 
dat moet je voor orgel schrijven, dat is veel meer voor orgel gedacht dan 
voor piano. Dat had hij goed gezien, het was natuurlijk een man met 
ervaring om jonge componisten op te leiden. Ik ben altijd in eerste instantie 
organist geweest, en componeren kwam op de tweede plaats, maar ik heb 
toch altijd geprobeerd het componeren heel serieus te nemen. 
 
Welke composities  liggen je het meest na aan het hart? 
De Willibrordusmis is het meest uitgevoerd, maar dat is natuurlijk meer 
gebruiksmuziek, en zo is het ook bedoeld.  In opdracht van professor doctor 
Hermann Busch heb ik op Duitse tekst Drei Psalmlieder voor fluit, solostem 
en orgel gecomponeerd. Dat is een van de stukken die mij het meest na 
aan het hart liggen. Maar ook Beati Mortui voor koor en orgel mag ik altijd 
nog graag horen. 
 
Ik kan mij nog goed herinneren dat jij in 1973 de première hebt  
gespeeld van het eerste orgelwerk van Orthel, de Sonata per Organo, 
aan jou opgedragen, op de zaterdagmiddagserie in de kathedraal in 
Haarlem. Ik was toen jouw registrant. 
Dat vond ik een goed stuk en ik ben dat blijven spelen. Hij heeft later nog 
een tweede orgelsonate geschreven, maar die vond ik minder, en ik heb die 
niet meer gespeeld. Je kunt niet alles blijven spelen en moet daarin keuzes 
maken. 
 
Van der Horst was natuurlijk in eerste instantie een groot Bach- 
kenner. 
Ja, maar het was een heel veelzijdig man, een fantastische kerel. Hij kon 
verdorie ook heel goed jazz op de piano spelen! De meeste mensen weten 
dat niet, maar ik heb hem bezig gehoord. 
 
Hoe sta jij zelf tegenover jazz, heb jij daar enige affiniteit mee? 
Nee, nauwelijks, slechts heel vaag. Sommige dingen vind ik niet onaardig, 
maar verder voel ik mij daar niet mee verwant.  
 
Zijn er naast van der Horst en De Klerk nog andere docenten waar je 
goede herinneringen aan bewaart? 
Nou en of! Ik heb improvisatieles gehad van Cor Kee, de vader van Piet 
Kee. Hij was een ongelofelijk goede pedagoog voor wat improvisatie betreft 
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en daar heb ik heel veel profijt van gehad. Hij kon zelfs mensen die niets 
konden van improviseren  nog wat leren, maar als je wat kon, dan kreeg je 
het goed voor de kiezen! Ik heb twee jaar les van hem gehad en daarna 
heb ik het improvisatieconcours in Haarlem gewonnen. 
 
Heb je op de Kerkmuziekschool nog improvisatieles van Albert de 
Klerk gehad? 
Eigenlijk heel weinig. Daar lag de nadruk meer op harmonisatie. Ook door 
het nogal overladen programma was er daar voor improvisatieles niet veel  
tijd. 
 
Na je conservatorium tijd heb je nog bij Gaston Litaize gestudeerd. 
Dat was een fantastische tijd. Ik heb drie maanden bij hem gestudeerd in 
Parijs. Hij was een heel serieuze man en een zeer goed pedagoog. Ik heb 
vooral Bach, maar ook Messiaen bij hem gestudeerd. Daarnaast had ik 
natuurlijk de kans het muziekleven in Parijs te ontdekken. Ik herinner mij 
nog een indrukwekkende semi-geënsceneerde uitvoering van Jeanne d'Arc 
van Honegger. 
 
Jouw eerste vaste betrekking als organist was in de Obrechtkerk in 
Amsterdam.  
Dat was nog tijdens mijn conservatoriumstudie. In die tijd was Jan Bank 
daar dirigent en die wilde eigenlijk alles zoveel mogelijk zelf in de hand 
houden. Ik mocht dan wel op zondag de hoogmis spelen en zo nu en dan 
een plechtig lof, maar de kleine dingen deed hij allemaal zelf. Ik had echter 
toen wel wat meer financiën nodig, want je begint met niets als jong 
studentje. Nu was Willem Andriessen daar kerkmeester. Toen ik op een 

gegeven moment ben gestopt omdat het 
mij financieel te weinig opleverde,  
kwam Willem Andriessen in actie. Hij 
had mij daar horen spelen en wilde dat 
ik organist zou worden. Ik moest bij hem 
komen en hij vroeg mij om op schrift te 
stellen wat ik wilde. Er stond een van 
oorsprong Vermeulenorgel uit 1918 met 
oorlogsmateriaal. Wij bespraken het 
orgel en gezamenlijk kwamen wij tot het 
plan de pneumatische tractuur elektro-
pneumatisch te maken en dat het 
uitgebreid zou worden met een derde 
klavier. Dat is ook allemaal gebeurd. 
 
In die tijd kwam jouw vrouw Rina in je 
leven. 
Inderdaad, toen wij elkaar voor het eerst 
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ontmoetten, klikte het meteen en zij heeft een heel bijzondere rol in mij 
leven gespeeld. Zij heeft mij enorm gestimuleerd en mij heel veel werk uit 
handen genomen. Het César Franck Concours is min of meer aan haar 
brein ontsproten. 
 
Jij speelde ook regelmatig bij het Concertgebouworkest. 
Ja, weliswaar had ik geen vast contract, maar ik had een heel goed contact 
met Marius Flothuis, die toen artistiek directeur was. Ik heb daar 
meegewerkt aan uitvoeringen van stukken met een mooie obligate 
orgelpartij zoals bijvoorbeeld Taras Bulba van Janacek, en kerksonates van 
Mozart. 
 
Jij speelde ook jaren lang de continuopartij tijdens de jaarlijkse 
uitvoeringen van de Mattheus Passion, eerst onder Eugen Jochem en 
later onder Harnoncourt. 
Ja, Jochem, dat schoot niet op met zijn trage tempi en eindeloze slot- 
akkoorden. Dan stierf het weg en dacht je, is het nou weg of niet, 
ontzettend was dat. Toen Harnoncourt kwam, was het als een warm bad. 
Hij deed het precies zoals ik graag wilde en het was een zeer prettige man 
om mee samen te werken. Met hem kon je echt muziek maken. 
 
Jij hebt veel buitenlandse concertreizen gemaakt. Kun je daar wat 
over vertellen? 
Ik kwam veel in Noorwegen: Stavanger, Bergen en regelmatig in 
Christiansand bij de jaarlijkse kerkmuziekweek. Ik heb vijf keer een tournee 
door de Verenigde Staten gemaakt, waarvan de laatste keer samen met de 
veel te jong overleden fluitist Johan van Kempen. Verder ben ik in Rusland 
in St. Petersburg, Moskou en Kazan geweest, tweemaal in Korea voor 
concerten en lessen, in Australië en ik ben tweemaal in Nieuw Zeeland 
geweest, en een keer in Zuid-Amerika, waar ik onder andere in Sao Paulo 
op een heel mooi Walkerorgel uit 1910 heb gespeeld. Ook heb ik tweemaal 
een concert gegeven in de Royal Festival Hall in Londen. Verder natuurlijk 
in bijna alle landen van Europa. 
 
In 1973 ben jij begonnen met de orgelserie in de Kathedraal in 
Haarlem, die dit jaar veertig jaar bestaat. 
Dat was een jaarlijkse organisatie, die ik eigenlijk ieder jaar weer in korte 
tijd voor elkaar had. Ik begon dan op een zondagmiddag om ongeveer twee 
uur, als de meeste organisten weer thuis waren, te bellen, en dan had ik 
maandagavond om een uur of tien de hele serie rond. Wij zijn op een 
gegeven moment thematisch gaan werken. Zo zijn alle belangrijke werken 
van Andriessen, Reger en Vierne en Franck gespeeld. 
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Je bent gestopt met concerten geven, maar je valt nog wel in. Hoe zie 
jij de toekomst van de kerkmuziek in Nederland? Er vinden steeds 
minder professionele musici een werkplek in de kerk. 
Wat dat betreft heb ik wel heimwee naar vroeger. Als je bedenkt wat ik 
vroeger als jongen al heb meegemaakt, zoals ik verteld heb. Verder blijven 
er toch altijd jonge mensen die het zo graag doen dat het ze niet kan 
schelen dat zij weinig betaald krijgen.  Wat ook blijft zijn de koorscholen. Er 
zijn gelukkig plekken waar het nog goed gaat zoals in Haarlem, Utrecht en 
Den Bosch.  
 
Het geloof is voor jou een belangrijke inspiratiebron. Ik kan mij 
herinneren dat ik een keer registreerde bij het naspel op een zondag. 
Toen je klaar was keek ik naar beneden en de kerk was zo goed als 
leeg. Toen ik daar mijn teleurstelling over uitsprak antwoordde jij: Je 
speelt in eerste instantie altijd voor God. 
Ja, dat is natuurlijk ook zo, dat kan niet anders. Anders kan je niet werken, 
als je die instelling niet hebt dan doe je niet de helft van wat je anders zou 
doen. Dat is voor mij een heel essentieel punt. 
 

 
 

Tekening van de hoofdredacteur omstreeks 1980.  
Te zien is Bernard Bartelink achter de speeltafel van het ‘transeptorgel’ in 

de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. 
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Recensies 
Gemma Coebergh 
 
CD ERIC KOEVOETS aan het Maarschalkerweerd-orgel in de Sint- 
Lambertuskerk te Rotterdam. Wagner/Koevoets: Vorspiel zu Parsifal; 
Vierne: Naïades, Rheinberger: Introduktion und Passacaglia; Koevoets: 
Prélude et fugue; Reger: Capriccio in fis; Tournemire: Pièce symphonique; 
Langlais: Trois Méditations sur la Ste. Trinité. 
Tulip Records, TURE 201310. Opname: Anton Visser. 
 
De CD heeft de ondertitel ‘Voix céleste’, de hemelse stem, die in 
verscheidene door Koevoets gespeelde composities een duidelijke rol 
vervult. 
Het in 1900 gebouwde Maarschalkerkweerd-orgel in de Rotterdamse Sint- 
Lambertuskerk vertoont een mengeling van Franse en Duitse romantische 
elementen, gecombineerd met oudere Hollandse tradities. Dit maakt het 
instrument geschikt voor veel composities uit de 19e en 20e eeuwse 
orgelliteratuur.  
Een transcriptie van Richard Wagners Vorspiel zu Parsifal van de hand van 
Koevoets zelf vormt een zeer geslaagde manier om de rijkdom van de 
dramatische taal van Wagner te vertalen 
naar de klank van een romantisch orgel. 
De lang uitgesponnen muzikale lijnen 
laten zich heel goed vangen in het 
‘instrument met de eeuwige adem’. 
Koevoets weet bijzonder mooi te 
registreren. Ook zijn voordracht munt uit 
door een ingetogen en expressieve 
aanpak. 
Om bij de Duitse composities op de CD 
te blijven: het Capriccio in fis van Max 
Reger krijgt een prachtige dynamische 
opbouw en wordt voortvarend, maar 
steeds evenwichtig ten gehore gebracht. Het werk van Joseph Rheinberger 
komt eveneens goed uit de verf, wat geldt voor zowel de korte Introduktion 
als de in klassiek-romantische vorm geschreven Passacaglia. Al met al een 
interessante demonstratie van de mogelijkheid om met goed uitgekozen 
registraties het Duits-romantische coloriet op te roepen. 
In de Franse muziek komt het orgel verrassend voor de dag. Het bezit 
voldoende raffinement in de verschillende registersoorten om aan de 
gespeelde composities recht te doen. Het Pièce symphonique van Charles 
Tournemire, een vroeg werk, het eerste orgelstuk dat de meester schreef 
na zijn benoeming in de Ste. Clotilde, ontvouwt zich qua klankkleuren in 
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volle zeggingskracht. Ik zou me een iets levendigere uitvoering kunnen 
voorstellen, maar Koevoets pakt het in ieder geval met zorg aan en 
besteedt veel aandacht aan de muzikale frasen. 
De uitvoering van het veeleisende Naïades van Louis Vierne kan een 
hoogtepunt op de CD worden genoemd: prachtig vloeiend, egaal legatospel 
waardoor de gestalten van de waternimfen je steeds fascinerend voor ogen 
zweven. 
De  Trois Méditations sur la Ste. Trinité van Jean Langlais stammen uit 
1962. Opvallend is dat Langlais in het eerste deel het thema van de 
Engelse hymne St. Anne gebruikt, die bij Bachs grote fuga in Es dur het 
eerste thema vormt. Tevens wordt het gregoriaanse Pater noster geciteerd, 
dat ook in het tweede gedeelte even wordt aangeduid. In dat deel klinkt ook 
het Noël Provençal, als verwijzing naar de geboorte van Christus. Het 
derde deel begint met een ware pinksterstorm, die leidt tot een citaat uit de 
hymne Veni Creator Spiritus. 
Tenslotte passeren alle eerder gepresenteerde thema’s of gedeelten 
daaruit de revue, zodat de eenheid in verscheidenheid van de 
Drievuldigheid prachtig wordt uitgebeeld. Koevoets weet er wel raad mee 
en speelt met verve en technische beheersing. 
Prélude et fugue van Koevoets zelf stamt uit 2010, een tweeluik, gebaseerd 
op hetzelfde thematische materiaal. De Franse titel doet al vermoeden dat 
het werk geïnspireerd is door de Franse orgelmuziek, en wel die uit de 20e 
eeuw, zoals Koevoets toelicht. Het bezit een ingetogen sfeer en een mooie, 
expressieve zeggingskracht. 
In deze opname klinkt het orgel krachtiger dan in werkelijkheid. Van een 
orgel met 28 stemmen valt niet te verwachten dat het een kathedrale allure 
heeft, maar de uitgesproken kleuren die het bezit en de homogeniteit van 
de klank geven het veel mogelijkheden, wat een CD van uitstekende 
kwaliteit heeft opgeleverd. 
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Boek: Het lied wordt voortgezet met een ogenblik 
van stilte    

Ruud Hoogenboom 
 
Het was zo´n dertig jaar geleden, begin jaren tachtig, dat ik meezong in een 
gelegenheids-jongerenkoor, dat aan het repeteren was voor een van de 
eerste Katholieke Jongerendagen van de Werkgroep Katholieke Jongeren 
(WKJ). Coupletten in d-mineur, refrein in D-majeur: "In de stilte gaat weer 
open / wat zolang gesloten was / Ogen zien wat was verborgen / Angst 
houdt dat niet langer vast", gevolgd door het refrein "Vrede, vrede komt 
waar mensen samen zijn / Bij ballingschap en thuiskomst wil God aanwezig 
zijn".(1) Het vierde couplet luidt als volgt: "In de stilte, als je handen / net als 
bloemen opengaan / kun je als je heel goed luistert / weer het woord van 
God verstaan". Wat hebben God, liturgie en stilte de mens te bieden ... ? 
Waarom wèl in de trein zitten in een stiltecoupé, maar niet in de kerk?  
 
Eerst stilte en dan pas ... 
Echte stilte is gekmakend. De stilste plek op aarde is volgens het Guiness 
Book of Records Minnesota en in de zogeheten 'dode kamer' van de 
universiteit (het is daar min 9,4 decibel) staat het record op drie kwartier. 
Echt stil is het ook niet, want het oor schakelt er een tandje bij en je hoort je 
eigen hartslag, bloed in de aderen, suizende oren en buikgeluiden.(2) 
Probleem is, dat we "niet weten wat volkomen stilte is", omdat we vanaf 
onze geboorte aan klanken gewend zijn. We horen zelfs daardoor de 
kosmische geluiden niet meer, aldus musicus/classicus Henri Oosthout.(3) 
Is het in de kosmos dan stil? Of kunnen we de geluiden van langs 
vliegende meteorieten horen?(4)  
Muziek heet geordend geluid te zijn, maar we weten amper hoe ons 
menselijk brein werkt. Erik Jansen schreef Een denkbeeldig pad door de 
stilte: de waarneming van impliciete harmonieën. "Muziek bestaat slechts in 
de ervaring van de menselijke luisteraar". Hij verduidelijkt dit aan de hand 
van het stuk 4'33" van de minimal music-componist John Cage. Het stuk 
van 4 minuten en 33 seconden "bestaat uit het aannemen van een 
speelpositie en het door middel van de houding weergeven van begin en 
einde van de drie in de partituur aangegeven delen  Daartussen doet de 
uitvoerder echter niets". De muzikale luisteraar zal, naast "de veelheid aan 
omgevingsgerelateerde en lichaamsgerelateerde geluiden" toch 'muziek' 
horen.(5) 
 
J. Eijkelboom maakte over John Cage zijn gedicht Geluid 2: 
John Cage stond in een echoloze cel 
en hoorde twee geluiden. 
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Het hoge was zijn zenuwgestel, 
het lage was zijn bloedsomloop. 
 
Er is geluid zolang je leeft, 
er zal geluid zijn na je dood. 
 
Voor de muziek, schreef Cage in Silence, 
er is daarom nog alle hoop. (6) 
 
Universitair hoofddocent muziekcognitie Henkjan Honing meldt in Iedereen 
is muzikaal in het hoofdstuk Het geheim van de 'luide rust', dat "de muziek 
zich altijd afspeelt in het hoofd van de luisteraar". We luisteren actief mee 
en vullen ontbrekende delen aan, afhankelijk van ons verwachtingspatroon. 
Een bepaalde beat dus, maar u kent ook wel de gebroken drieklanken die 
we als harmonie ervaren. We vullen de stilte in, omdat we actief luisteren. 
(7)  
 
Stilte als etiquette 
Nog niet zo heel lang geleden (negentiende eeuw) "was het in het 
Amsterdamse Concertgebouw nog usance om opgewekt koutend en met 
lepeltjes in theekopjes rammelend te luisteren naar wat de musici op het 
podium uitvoerden". Al bij Homerus was dat anders, want die dichtte 'Voor 
hen zong de befaamde zanger en zij zaten in stilte te luisteren', aldus 
musicus/classicus H. Oosthout. (8) Anders dan bij de klassieke Griekse 
symposia (Sym betekent samen, posion komt van drinken), waarbij een 
goed gesprek centraal stond, kende men ook symposia, waarbij er geen 
wijn op tafel komt, "maar helder water, koud voor de meesten en warm voor 
de zwakkere ouderen. Er komt ook geen vlees op tafel, maar broden zijn 
ons voedsel met zout als beleg [...] En als iedereen ligt [...] en het zo stil 
geworden is dat niemand een kik durft te geven of luid durft adem te halen, 
dan zoekt de voorzitter iets op in de heilige schriften": bijbellezing en vrome 
zang volgen "tot het ochtendgloren".(9) 
De socioloog Cas Smithuijsen promoveerde met het proefschrift Een 
verbazende stilte. Klassieke muziek, gedragsregels en sociale controle in 
de concertzaal op stilte. Zijn boekwerkje Stilte! Het ontstaan van 
concertetiquette is hiervan een publieksvriendelijke samenvatting. Hoe 
functioneel is muziek èn hoe functioneert muziek in het geheel. Daar zit nog 
een hele geschiedenis achter! Kennelijk zijn het golfbewegingen in het 
maatschappelijk denken. (10)  
 
Rust gunnen 
Ik kom weleens in  een 'H. Mis mèt samenzang', waarbij de pianiste tijdens 
en na het communie uitreiken allerlei (ook) wereldse liederen speelt tot en 
met 'The Sound of Silence' van Simon and Garfunkel aan toe. Ze stopt pas 
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als het laatste liturgische vaatwerk schoongemaakt en weggebracht is. Als 
gelovigen wordt ons geen enkel moment van rust gegund. Vroeger had je 
nog 'gewoon' Stille Missen. Zijn we tegenwoordig bang voor stilte? "In 
steeds meer winkels en winkelcentra, restaurants, zwembaden en andere 
openbare gelegenheden wordt het nodig gevonden om achtergrondmuziek 
te laten horen [...] Waar geen stilte meer is krijgt het geluid steeds minder 
betekenis. Voortdurend geluid - zelfs als het de mooiste muziek is - stompt 
je geest af", aldus kerkmusicus/liturgist Bert Stolwijk. (11) Wat is Kerstmis 
zonder het lied 'Stille Nacht, heilige Nacht'? Kennelijk komen we hiervoor ... 
(12)  
De Schotse componist James MacMillan verzuchtte onlangs: "Stilte. Dat is 
wellicht het grootste verlies. De hele aard van de gebruikersvriendelijke, 
post-Vaticanum II-liturgie lijkt synoniem te zijn geworden met de tollenaars 
en kooplieden in de tempel. Wanneer was de laatste keer dat u in staat was 
in stilte tijdens de Mis te bidden?" (13)  
Volgens dirigent/kerkmusicus Raymond Janssen is stilte een "oorsprong 
waar wij kennis en energie vandaan halen [ ... ] waardoor we onze geest 
ordenen en intenser leven".  (14)  
 
Liturgische vereiste 
"In de toenemende drukte en lawaai is het van vitaal belang de waarde van 
stilte te herontdekken". Dat schreef paus Johannes Paulus II in een brief 
naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het conciliedocument over 
de liturgievernieuwing Sacrosanctum Concilium. De paus stelt vast dat stilte 
vaak ontbreekt in de moderne liturgie. "De liturgie kan, met haar veelheid 
aan momenten en tekenen, dat van de stilte niet negeren". (15) Dit is 
gekomen door het misverstaan van de bedoeling van de concilievaders dat 
"alle gelovigen zouden worden gebracht tot volledig, bewust en actief 
deelnemen aan de liturgische vieringen" (SC 14). "De misvatting bestaat 
erin te menen, dat degenen die niet zichtbaar of hoorbaar een taak in de 
viering hebben (als lector, acoliet of koorlid) de Mis slechts passief zouden 
bijwonen". (16) "Door een eenzijdig accent op actieve deelname van allen - 
iedereen moet zoveel mogelijk meebidden en meezingen, waarbij de 
voorganger de rol van animator vervult - is de stilte in veel kerken in de 
verdrukking gekomen". (17)  
Heel jammer, want in SC 30 wordt zelfs de stilte ('een heilig stilzwijgen') 
genoemd als een vorm van actieve deelname! (18) Al eerder schreef 
kardinaal Joseph Ratzinger (de latere paus Benedictus XVI) in 1999 in De 
geest van de liturgie het volgende: "Steeds duidelijker beseffen wij dat ook 
het zwijgen tot de liturgie behoort. De sprekende God antwoorden zij 
zingend en biddend, maar het grotere geheim dat boven alle woorden 
uitgaat, roept bij ons ook een zwijgen op. Zeker, het moet een zinvol 
zwijgen zijn, meer dan afwezigheid van spreken en handelen. Van de 
liturgie verwachten wij juist dat zij ons de positieve stilte geeft waarin wij tot 
onszelf komen - de stilte die niet alleen pauze is waarin ons duizend 
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gedachten en wensen overvallen, maar inkeer die ons innerlijke vrede 
geeft, ons adem laat scheppen en wezenlijke, in vergetelheid geraakte 
zaken naar voren doet komen". (19) Ook G.P. Weishaupt wijst hierop: In 
tegenstelling tot de stortvloed aan woorden in het Missaal van Paulus VI is 
er "weer een groter verlangen naar meer stilte in de H. Mis, die niet in 
tegenspraak is met de actieve deelname. Zo pleitte Joseph Ratzinger 
verschillende keren ook voor het herstel van de canonstilte". (20)  
Stil zijn valt niet mee, zeker niet voor jongeren. "Leren hoe men stil kan zijn 
en een geestelijk leven kan leiden, kan onze jongeren helpen gezond te 
blijven te midden van een wereld waarin iedereen ondergedompeld wordt in 
lawaai", stelde kardinaal Cormac Murphy-O'Connor, de aartsbisschop van 
Westminster, op een jongerencongres aan de Universiteit van Liverpool. 
"Om tot stilte te komen is het nodig onderscheid te leren maken tussen wat 
overbodig is en wat echt waardevol is. Stilte is ook een kwestie van 
discipline". (21)  
Ook de pauselijke ceremoniemeester Guido Marini pleitte in "L'Osservatore 
Romano", het dagblad voor het Vaticaan, voor de herwaardering van 
stiltemomenten tijdens liturgische plechtigheden:  'Een goed gevierde 
liturgie wordt gekenmerkt door de vreugdevolle afwisseling van stilte en het 
woord. Stilte mag zeker niet als een teken worden beschouwd van 
passiviteit of een gebrek aan deelname aan de liturgie'." (22)  
Volgens curiekardinaal Canizares streefde Benedictus XVI "een 
herontdekking na van de schoonheid van de liturgie". Volgens de kardinaal 
moest die herwaardering in het bijzonder gebeuren via gewijde gezangen, 
zoals gregoriaanse zang en de herontdekking van stilte in de liturgie. (23) 
Naar aanleiding van Petrus Canisius zegt paus Benedictus XVI: "Het stille 
gebed is het gewone middel waardoor alle leerlingen van Jezus kunnen 
leven in vertrouwelijkheid met hun goddelijke Meester [ ... ] Te midden van 
duizenden prikkels is het elke dag nodig ogenblikken van innerlijk gebed te 
vinden om zo naar de Heer te luisteren en met Hem te spreken". (24)  
En in zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag 2012 benadrukte paus 
Benedictus XVI de rol van de stilte en het (bijna vergeten) menselijke 
vermogen tot luisteren: "Als God zelfs in de stilte tot ons spreekt, ontdekken 
wij op onze beurt in de stilte de mogelijkheid om met en over God te 
spreken. We hebben nood aan dat stilzwijgen dat contemplatie wordt, dat 
ons doet binnengaan in het stilzwijgen van God en zo doet uitkomen bij het 
punt waar het Woord, het verlossende Woord geboren wordt". (25)  
 
Stilte in de liturgie 
Liturgist/kerkmusicus Bert Stolwijk deed in 2009 een aantal suggesties voor 
stilte in de liturgie. Pauzes inlassen komt vaak kunstmatig over, dus je zou 
eerder moeten "streven naar een liturgie die als geheel rust ademt, waarin 
de aanwezigen niet van alles moeten en waarin niet van alles uitgelegd en 
aan elkaar gepraat wordt, maar waar aller aandacht zich richt op Hem tot 
wie wij zingen 'Steeds weer zoeken mijn ogen naar U'." 
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Verder zou de inrichting van de kerk zodanig moeten zijn, dat ze mensen 
stil maakt. "Heerst er voor de aanvang van de viering al een sfeer van 
stilte?" of moet "vooraf nog een lied, refrein of acclamatie geoefend 
worden". Laat daarna nog een moment van stilte volgen, bepleit Stolwijk. 
Neem je concentratie als voorganger of lector, zoals een dirigent voordat de 
eerste noot klinkt. "Deze concentratie slaat over op de gemeenschap". De 
plaats van het koor moet natuurlijk niet zijn vlak voor het hoogaltaar, maar 
aan de zijkant. Uiteraard bevordert uniforme kleding een rustige uitstraling, 
maar ook zonder dit moet er voldoende discipline zijn voor een optimale 
bijdrage aan de liturgie. (26)  
"Wat maakt nou dat je in de ene kerk vanzelf stil wordt en in de andere 
maar moeilijk tot gebed komt? Een kerk bouwen, dat doe je niet zomaar", 
aldus Jan Peeters. (27) Wellicht kent u ook de kerken, die ontworpen zijn 
door Dom Laan. Maar niet alleen de ontwerpers ontkennen soms glashard 
de sacrale betekenis van een kerk, ook kerkbestuurders laten wereldse 
concerten en evenementen toe in hun kerken. Hoe kun je dan verwachten, 
dat voorafgaand aan de liturgie enige stilte wordt betracht? 
Ook de website kerknet.be biedt suggesties voor "wanneer stiltemomenten 
inlassen". Bij de schuldbelijdenis, na de uitnodiging tot gebed, na de 
lezingen of homilie en na de communie. Volgens die website vraagt ook De 
Algemene inleiding op het Romeins missaal bepaalde momenten in de 
viering om 'godvruchtig stilzwijgen' in acht te nemen. (28) Waarom? Men 
geeft een aantal redenen: 

• Je kunt rust vinden, 'op adem' komen. 

• Er ontstaat ruimte voor de ander. 

• Stilte sticht solidariteit. Liturgische stilte is gezamenlijke, gemeenschap-
pelijke stilte. 

• Een kwestie van evenwicht tegenover veel woorden; stilte heeft een 
esthetische waarde. 

• Een concrete manier om je open te stellen voor Gods Geest en zo God 
zelf aan het werk te laten.  

 
Een mooi voorbeeld is de Paasliturgie van Hemel en Aarde (2011-2012), 
project voor op basisscholen, waarin stilte centraal staat. Onder andere in 
het lied "Sta even stil, sluit eens je ogen. Kijk eens naar binnen, neem even 
de tijd. Waar kom jij vandaan, waar ga jij heen?".  (29) En kennen we niet 
voor niets de Stille Zaterdag in de Goede Week? "De naam zelf roept de 
sfeer op van deze dag, gewijd aan het mysterie van Jezus' grafrust en 
neergang in het dodenrijk [ ... ] Er worden op deze dag geen sacramenten 
gevierd, de klokken zwijgen, de lichten zijn gedoofd" (30)  
Om Gods woord echt te horen moeten we leren luisteren. De parabel van 
de zaaier begint met 'Luistert' (Mc 4, 2b) en eindigt met 'Wie oren heeft om 
te horen, hij luistere'(Mc 4,9b). En op het meer zegt Jezus 'Zwijg, stil'. 
"Luisteren is een houding - en misschien is de duidelijkste omschrijving van 
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luisteren: geloof. Fidex ex auditu [ ... ] Geloof komt uit het horen, uit het 
luisteren", aldus Mgr. J. Liesen. (31)  
 
Stilte gezocht 
Sommigen trekken zich terug voor een Stille Dag ("voor hen die kennis 
willen maken met de schoonheid van het Woord en de kracht van stilte") in 
bijvoorbeeld Thorn (32) of een meerdaagse Stille retraite in Leuvenheim  
(33) Soms ook voor gezinnen. (34) Ook voor "de priesterlijke vorming is het 
verkeren in stilte" een belangrijk onderdeel. (35) Pastoor Hagen ziet zijn 
maandelijkse stille dag als "een echt resetmoment", zoals veel mensen de 
zondagsviering ook ervaren. (36) En we kennen natuurlijk allemaal de 
jaarlijkse 'Stille Omgang' in Amsterdam. Veel retraites en bezinningsdagen  
zijn overigens te vinden op www.rkactiviteiten.nl.   
Er zijn ordes die geheel leven in afzondering en stilte (bijvoorbeeld Karmel), 
maar je hebt ook aparte, zonderlinge kluizenaars, zoals de katholieke 
broeder Hugo in het Groningse Warfhuizen, over wie onlangs een herhaling 
op televisie was van een eerdere EO-uitzending begin augustus 2010. (37)  
Een kerk moet, volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk "een 
ruimte zijn die uitnodigt tot ingetogenheid en stil gebed" (1185). Dat sluit 
goed aan bij de laagdrempelige tweejaarlijkse oecumenische Kerkennacht, 
waarbij in 50 plaatsen in Nederland in juni 2013 weer kerken open waren 
met wat (rustige) muziek en stilte-momenten. (38)  
In de kloostergangen van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren (België) hangt 
de Kruisweg van de stilte, een expressionistisch werk van de hand van 
Armand Demeulemeester. Heel eigenzinnig! (39)  
En de website www.onthaasten.eu geeft een overzicht van historische 
stilteplekken in Noord-Brabant en Limburg als vertrekpunt voor stiltezoekers 
en liefhebbers van historisch erfgoed. (40)  
Anderen zoeken het in niet-religieuze ervaringen als 'Stiltewandelingen - de 
kunst van bewust leven".(41) Ook zijn er officiële stiltegebieden in 
Nederland met zelfs een officieel bord, zoals bijvoorbeeld in de gemeente 
Stichtse Vecht. En is "desalniettemin niet toevallig een anagram van stilte 
inademen" vraagt Emiel Bootsma zich af? (42) Soms schuilt er toch wat 
religieus in een wereldse zanger als Rob de Nijs. Zo luidt een van de 
laatste regels van het nummer Hartslag: 'Er was ooit tussen hemel en aarde 
een man die geloofde in liefde alleen. En zijn wonder en waarheid is in de 
stille muziek die je hoort om je heen. Hoor zijn hartslag, door de eeuwen 
heen'. Dat gaat over Christus, natuurlijk. (43) En hij is lang niet de enige 
zanger/zangeres! 
 
Grootschalige stilte en in het klein 
Eenieder die weleens een grootse Taizé-viering heeft meegemaakt of een 
uitbundige meeting van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV), 
heeft de grote impact van stilte ervaren. Hoe groter de massa, hoe 
indrukwekkender de stilte. Zelfs bij de laatste Wereld Jongeren Dagen 2013 

http://www.rkactiviteiten.nl/
http://www.onthaasten.eu/
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in Rio de Janeiro met 2 à 3 miljoen mensen op het strand Copacabana 
werd na het communie uitreiken gevraagd om een moment van stilte. En 
dat kwam er! Kennelijk voelt men aan, als het ècht is, dat dit de enige vorm 
van meevieren is, die gepast is. Ook deze vorm komt men tegen in de niet-
religieuze wereld, als bijvoorbeeld gevraagd wordt om één minuut stilte 
voorafgaand aan een voetbalwedstrijd of bij het grootschalige 
afscheidsritueel in de Arena voor André Hazes.  
Ook in andere liturgische muziekgenres komen we die verstilling tegen: 
missen en motetten uit de rijke polyfone kerkmuziek, de Slavische 
kerkmuziek, de Anglicaanse koorzang, Iona en uiteraard de psalmen.  
De broeders van Taizé schrijven over de stilte: "Als we de gemeenschap 
met God in woorden proberen uit te drukken, zijn onze mogelijkheden 
beperkt. Maar diep in ons bidt Christus, meer dan wij ons kunnen 
voorstellen. Vergeleken met de intensiteit van dat gebed verdwijnt ons 
expliciete gebed bijna in het niets. Daarom neemt de stilte zo'n grote plaats 
in als we het hart van het gebed willen ontdekken. Hoewel God nooit 
ophoudt met ons te communiceren, zal God nooit proberen ons iets op te 
dringen. Gods stem is vaak als een fluistering, een ademtocht van stilte. In 
stilte in Gods aanwezigheid zijn, open voor de Geest, dat is al bidden. het 
gaat er niet om dat we koste wat kost proberen een innerlijke stilte te 
vinden door bijvoorbeeld een bepaalde methode te volgen om een innerlijke 
leegte te creëren. Het belangrijkste is een kinderlijke houding van 
vertrouwen te hebben, waardoor we Christus in staat stellen in ons te 
bidden. We zullen op een dag ontdekken dat we bewoond worden door een 
Aanwezigheid. Men kan in het gebed beter één lange stilte houden - vijf of 
tien minuten - in plaats van verschillende korte momenten van stilte. En als 
diegenen die deelnemen aan het gebed niet gewend zijn aan de stilte is het 
wellicht goed dit van te voren uit te leggen of na het lied dat voor de stilte 
gezongen wordt te zeggen: 'Het gebed zal nu worden voortgezet met een 
ogenblik van stilte'." (44)  
" 'De stille Gast in onze ziel', zo noemt kerkvader Augustinus de Heilige 
Geest", zo lezen we in het R.K. jongerenmagazine Omega. In de 
jongerencatechismus YouCat staat (nr.120): "Vaak spreekt die Gast heel 
stil in ons en met ons, bijvoorbeeld door de stem van ons geweten of door 
andere innerlijke en uiterlijke impulsen". (45)  
Meister Eckhart zei ooit: "In de stilte spreekt God", maar wij moeten leren 
luisteren. Thomas Merton formuleerde het zo: "God komt niet in onze stilte, 
maar wij stappen binnen in de stilte van God". (46)  

 
Het was of de Heer wilde zeggen: 
Wees stil, en hoor naar mijn stem. 
Het klonk in het ruisen der bomen. 
Geen geluid dat daartussen kon komen. 
Zo ervoer ik de aanwezigheid van Hem. (47)  
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"Laat je niet verstoren door alle lawaai en haast [ ... ] Mijd luidruchtigheid en 
agressie. Die belasten de geest". (48) Dit soort citaten zijn moeiteloos met 
vele andere aan te vullen. 
 
Psalmen 
Wie psalmen zegt, denkt al gauw aan gregoriaans. Deze eeuwenoude 
liturgische muziek geldt, mits goed gezongen, als "een kunstuiting waarin 
klank en stilte zich met elkaar verenigen. Heel bijzonder is dat het geval bij 
het zingen van de psalmen in het getijdengebed. Op de helft van ieder vers 
is het even stil. Die stilte is wezenlijk om de psalmwoorden te overwegen". 
(49) In 2009 verscheen een boek en cd Klanken van Stilte, gregoriaans 
beleven, een uitgave van de Norbertijnen van Averbode. Ook deze 'bewijst', 
dat Gregoriaanse muziek rust brengt. (50)  
In Kees Waaijman's artikel De stille muziek van de psalmen noemt hij 
psalmen dan ook  'verstilde muziek'. (51)  
De psalmen zelf roepen ons op tot stilte. Neem psalm 65. "De stilte zingt U 
toe, o Here, in uw verheven oord", vertaalt W. Barnard  (52)  
Huub Oosterhuis (op muziek van Antoine Oomen) maakt hiervan: 
 
Stilte nu. 
Voor u. 
Stilte zingen had ik U beloofd. 
Hoor dan. 
Hoor dan wie? 
Mij, wie mij? 
Die deze mens ben 
die hier neerligt 
nietig schuld beladen 
die wil opstaan 
ander mens wil zijn 
nieuw ik. 
Stilte nu. (53) 
 
En in psalm 131:2 getuigt David hoe zijn ziel tot rust en stilte is gekomen.  
 
 
Stilte - een hot item 
In de afgelopen jaren heeft Leo Fijen voor de KRO diverse programma's 
gemaakt vanuit diverse kloosters. Het programma 'Op zoek naar God', dat 
de EO in februari 2013 uitzond, leverde ruim honderd nieuwe deelnemers 
aan de stille retraites van de gemeenschap Chemin Neuf in de Paulusabdij 
te Oosterhout. In die uitzendingen werden vijf bekende Nederlandse jonge 
vrouwen gefilmd op locatie. (54) De uitzendingen werden begeleid door een 
extra dik themanummer van EO Visie, nr.5. Zelfs André Knevel verzuchtte 
begin dit jaar, dat hij soms weleens monnik zou willen zijn, omdat hij 
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"momenten van stilte en reflectie nodig" heeft. (55) En 'des te hoger de 
snelheid van elke dag, des te langer de remweg', aldus H. Sluiter-Harren in 
het blad Inspiratie. (56)  
We kenden in februari 2013 ook de Maand van de Spiritualiteit met als 
thema 'stilte'. Voor het dagblad Trouw reden voor een thema-bijlage. 
Regelmatig krijgt de School voor Vrede groepen van scholen. Sommige 
pabo's bijvoorbeeld hebben een paar dagen retraite op het programma 
staan. (57) En er zijn andere scholen die, meestal op vrijwillige basis, 
retraites of Taizé-reizen aanbieden! 
We kennen sinds kort de Dag van de Stilte, de zondag in het weekeinde dat 
de wintertijd ingaat (laatste zondag van oktober)! Immers, de tijd staat dan 
een uur stil. (58)  
Het afgelopen jaar verschenen onder andere van Leo Fijen Het geheim van 
de stilte, levenslessen van eilandgasten (Ten Have, 2012), de cd Silent 
Woods (met cello/piano-stukken van Dvorák), de film Into Great Silence 
(over een Kartuizer Orde in de Franse Alpen) en onlangs in juni 2013 het 
Tijdschrift voor Spiritualiteit en Mystiek Herademing met Weg van stilte. 
Ook Verstilde woorden, teksten bij afscheid van de bekende dichter 
Marinus van den Berg, deels aangevuld met gezongen teksten op de cd, 
mocht zich in een goede belangstelling verheugen.  
Hieruit een gedicht:   
 
Stilte 
 
Soms wil ik alleen maar stilte 
en muziek 
die me nog stiller maakt 
 
soms wil ik alleen maar stemmen 
die me stiller maken 
 
soms zoek ik alleen maar de geborgenheid 
van troostende stilte 
 
in de stilte voel ik leven 
onvermoed 
 
stilte doet me opleven. (59) 
 
Het laagdrempelige r.-k. tijdschrift Inspiratie kwam al in 2012 met een 
themanummer 'Stilte'. Hierin onder andere een artikel van filosoof Sjoerd 
van Hoorn over 'De noodzaak van stilte in de filosofie'. (60)  
Toen op 17 april 2013 de uitvaart van voormalig premier Margaret Thatcher 
was, zwegen de klokken van de Big Ben. Volgens voorzitter van het 
Lagerhuis, Joh. Bercow "klinkt er een diepe waardigheid en groot respect 
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uit stilte". De vorige keer, dat deze klok werd stilgezet was bij de begrafenis 
van Winston Churchill in 1965. (61) 
 
Heilzaam 
Onlangs bleek maar weer eens hoe heilzaam meditatie kan zijn. 
Psycholoog René Diekstra vermeldt het zojuist verschenen boek Resilience 
('Weerbaarheid') van A. Zolli en A. Healy. Deze leggen uit: "Een gebrekkig 
vermogen om innerlijk van allerlei frustrerende alledaagse gebeurtenissen 
afstand te nemen, kan niet alleen onze mentale gezondheid schaden maar 
zelfs onze levensduur aanzienlijk bekorten. Het omgekeerde blijkt ook op te 
gaan. Als we regelmatig, bijvoorbeeld door ons enkele malen per dag terug 
te trekken en te mediteren, innerlijk afstand nemen van de gebeurtenissen 
en prikkels om ons heen, blijkt dat onze levensvreugde en onze levensduur 
te vergroten. Nog sterker, het lijkt er op  dat bepaalde vormen van meditatie 
als ze langere tijd worden beoefend, zowel op de anatomie van ons brein - 
zeg maar de omvang van bepaalde hersencentra - als op het genetisch 
materiaal in de cellen van ons lichaam invloed uitoefenen. De uitkomsten 
van recente onderzoeken suggereren - ik zeg het met enige 
voorzichtigheid, hoewel de aanwijzingen daarvoor veelbelovend zijn - dat 
celverouderingsprocessen erdoor tot staan worden gebracht of zelfs 
omgekeerd. Dat zou onder meer verklaren waarom mensen die jarenlang 
zeer regelmatig mediteren er soms tien tot twintig jaar jonger uitzien dan 
hun chronologische leeftijd doet vermoeden". (62)  
Zou wekelijks kerkbezoek met de nodige rust en stilte geen weldaad zijn 
voor de maatschappij?! Moet die openstelling van winkels op àlle zondagen 
werkelijk? 
 
Tenslotte 
We zijn inmiddels ruim dertig jaar verder dan in mijn inleiding. Nu dirigeer ik 
een middenkoor (voormalig jongerenkoor) en zingen we, ondanks de 
invoering van de volkstaal in de liturgie in het Engels: "A quiet time is all I 
need, a quiet time of prayer; a quiet time of meditation, He will meet me 
there". (63)  
Ik pleit dus geenszins voor Stille Missen, maar voor serene rust in een 
harmonische liturgische viering, omdat wij gelovigen in deze haastige 
maatschappij dat nodig hebben om God te kunnen horen. "Licht in hun 
ogen gunt hij de levenden, wonen in stilte doet hij de doden", laat Jan Duin 
ons zingen. (64) Van harte sluit ik mij dan ook aan bij de ontboezeming van 
Bert Stolwijk: "Dat onze kerken weer oases van rust worden waar spreken 
èn zingen zilver zijn, maar waar we ook de gouden kansen die het zinvolle 
zwijgen biedt niet onderschatten". (65) "The rest is silence". (66)  
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Berichten 
 

 
Op 26 oktober a.s. vindt om 14.30 uur een feestconcert plaats in de 
Catharinakathedraal te Utrecht in verband met de 25-jarige sterfdag van 
Herman Strategier. Er worden werken voor orkest, koor en orgel 
uitgevoerd. Medewerking wordt verleend door Camerata Musicorum 
Bredana onder leiding van Paul de Meijer, het kathedrale koor onder leiding 
van Gerard Beemster, en organist Wouter van Belle. Tevens vindt de 
presentatie plaats van de onlangs uitgekomen biografie, van nieuwe 
uitgaven van recent ontdekte bladmuziek en van een CD met orgelwerken. 
 
Intensief speurwerk van Nico 
Schrama, oud-student van Strate-
gier, en Lourens Stuifbergen, oud-
docent aan het conservatorium van 
Amsterdam, heeft een aantal nog 
niet eerder uitgegeven orgelwerken 
van Strategier opgeleverd. Twee 
particulieren hebben ook orgelwer-
ken ter beschikking gesteld. De firma 
Boeijenga heeft deze composities in 
twee banden ondergebracht: een 
met vrije werken en een met 
variatiewerken. 
Schrama en Stuifbergen hebben ook 
een biografie over Strategier geschreven onder de titel ‘Musique pour faire 
plaisir, leven en werk van Herman Strategier’. 
 
Wouter van Belle heeft orgelwerken, ook recent verschenen composities, 
op een CD opgenomen, waarvoor hij de orgels in de Domkerk en in de 
Catharinakathedraal bespeelt. 
 
De nieuwe bladmuziek, de biografie en de CD zijn zowel bij het concert op 
26 oktober als via de website van de Herman Strategier Stichting 
www.hermanstrategier.nl te bestellen, of via het secretariaat van de 
Stichting: Dalweg 178, 6865 CX Doorwerth, telefoon 026 3392418. 
 
 
 
 
 
 

http://www.hermanstrategier.nl/
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Ledenaanbieding:  
Requiem van Fauré en Duruflé in Ommen door Sallands Bachkoor 
 
Op vrijdag 29 november 2013 kunnen leden profiteren van een korting op 
de entree van een concert dat het Sallands Bachkoor gaat geven in de 
Hervormde Kerk in Ommen. Uitgevoerd worden de bekende Requiems van 
Maurice Duruflé en Gabriël Fauré. Bij beide werken wordt het Bachkoor 
begeleid door orgel. 
 
Van het Requiem van Fauré bestaan verschillende versies en onder 
muziekwetenschappers bestaat er nog steeds verschil van mening over 
welke versie nu als ideaal en origineel moet worden aangemerkt. In de 
eerste versie wordt het koor begeleid door een harp, pauken, orgel en 
strijkers; er is dus nooit sprake van begeleiding met alleen orgel. Dit is wel 
het geval bij de uitvoering door het Sallands Bachkoor, waarbij de organist 
gebruik maakt van een bewerkte orgelpartij van John Rutter. Hij volgt 
nauwkeurig de orgelpartij van Fauré (versie 1893) en in de delen ' Sanctus' 
en 'Libera me’ worden orkestpartijen toegevoegd en verwerkt in de 
orgelbegeleiding. In een uitvoering met strijkers is pedaalgebruik 
spaarzaam te noemen, maar in de bewerking van Rutter wordt meer 
pedaalspel toegestaan. 
 
Bij het Requiem van Duruflé is wel sprake van een een pure orgelpartij. 
Eigenlijk is zijn requiem een bewerking van een orgelsuite die de componist 
baseerde op de gregoriaanse gezangen uit de dodenmis. Het Requiem van 
Fauré en Duruflé lijken sterk op elkaar qua opzet en ademen eenzelfde rust 
en optimisme; in plaats van dreiging en treurmuziek is er eerder sprake van 
een uitzien naar wat komen gaat, een blijde overlevering. Duruflé's 
muziektaal is stevig verankerd in de twintigste eeuw, maar hij voert een 
eigen koers door terug te grijpen op het gregoriaans, deels tegen de 
progressieve muzikale stroming van de jaren '50 in. Er bestaan 3 versies: 
met voltallig symfonieorkest, met kleine orkestbezetting(kamerorkest) en de 
versie met orgel uit 1947. 
 
Behalve door het Scheuerorgel, bespeeld door Pieter Pilon, wordt het 
Sallands Bachkoor in Ommen solistisch begeleid door mezzosopraan 
Roelien van Wageningen en bariton Hans Heijnis. 
 
Bij inlevering van deze advertentie aan de ingang van de kerk krijgen leden 
een korting van € 5,-- op de normale entreeprijs van € 17,50. Vooraf 
reserveren kan via: www.sallandsbachkoor.nl 
 
 
 
 

http://www.sallandsbachkoor.nl/
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De parabel van de bedroefde organist 
 
Toen de West-Berlijnse organist Claus Huber nog een kleine jongen was 
ging hij altijd met zijn grootvader mee naar de oude Stephanskirche. Daar 
keek hij met grote bewondering naar dat spelen op dat grote orgel door zijn 
grootvader. 
Van hem kreeg hij zijn eerste orgellessen. Omdat bleek dat de kleine Claus 
meer dan gewone interesse had mocht hij naar de muziekschool. Zijn 
leermeesters waren zeer tevreden. Toen hij achttien jaar was speelde hij 
reeds als hulporganist in de Mariakirche. Zijn grootvader was inmiddels al 
overleden, maar een wijze raad van hem had hij altijd onthouden. 
Grootvader had meerdere malen gezegd: 
"Speel voor God en voor jezelf en misschien  nog voor enkele mensen die 
orgelspel waarderen, maar zoek geen roem als kerkorganist".  
Claus had eindelijk een vaste aanstelling gekregen als organist van de 
Mariakirche en begeleidde er iedere zondag de dienst. Vaak dacht hij aan 
grootvader, hoe trots die op hem geweest zou zijn. Claus speelde met hart 
en ziel, maar het bedroefde hem iedere zondag weer dat de kerkgangers 
na de dienst zo snel mogelijk de kerk verlieten. 
Een enkeling bleef nog wel eens luisteren, maar als hij zijn slotstuk 
gespeeld had, was de kerk leeg. Dan dacht hij weer terug aan de woorden 
van zijn grootvader. 
Op zekere zondag zou hij aan het eind van de dienst een prachtig orgelstuk 
van Bach spelen. Geconcentreerd zat Claus op de orgelbank en speelde. 
Toen de laatste noten door de kerk klonken, barstte er spontaan applaus 
op. Claus keek verwonderd over de balustrade de kerk in en zag vele 
mensen zitten of staan en ze keken omhoog. Claus wist niet wat hij zag en 
van schrik begon hij te buigen, alsof hij een orgelconcert had gegeven ...... 
De mensen waren zoals gewoonlijk in drommen de kerk uitgelopen, maar 
toen ze buiten kwamen begon het plotseling ontzettend te onweren en te 
regenen. Zo hard, dat iedereen weer snel de kerk inliep. Omdat ze toch 
moesten wachten tot de bui over was, gingen ze weer zitten en luisterden 
naar het orgelspel. Ze keken omhoog, alsof ze nu pas ontdekt hadden dat 
daar een organist zat. Claus had zo ingespannen zitten spelen, dat hij van 
dat alles niets gehoord had. Toen het applaus ophield hoorde hij pas dat 
het vreselijk regende. Nadat hij zijn muziekboeken in zijn tas had gedaan, 
mompelde hij: "Dat was ingrijpen van Hogerhand". 
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Studiedag Code-Music 
 
Op zondag 6 oktober 2013 organiseert Code-Music een nieuwe zangdag. 
Tijdens deze dag wordt kennis gemaakt met nieuw repertoire voor tiener- 
jongeren- en middenkoren. 
 
We zijn te gast in de Verrijzeniskerk, Bachlaan 148 in Zwolle. 
De deuren zijn om 12.00 uur open en de middag begint om 12:30u. 
Om ca. 17.00 uur is de dag afgelopen. 
 
In verband met het aantal te drukken readers vragen we je om je in te 
schrijven en op te geven met hoeveel mensen je denkt te komen. 
Inschrijven kan via onze website www.code-music.nl - in de rechterkolom. 
 
De entree bedraagt € 10,- voor koorleden die geen lid zijn van Code-Music 
en € 7,- voor koren die wel lid zijn. Het belooft een inspirerende middag te 
worden! 
 
Cursussen voor amateur kerkmusici 
 
Vier Nederlandse kerkmuziekorganisaties presenteren een samenhangend 
pakket van cursussen voor (amateur-) kerkmusici. Zij doen dat in 
samenwerking met het Centrum voor Toerusting en Educatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland.  
De directe aanleiding voor dit cursuspakket is de komst van het nieuwe 
liedboek. Maar daarnaast vraagt ook de algemene liturgische praktijk om 
vorming en toerusting waardoor de amateur-kerkmusicus zijn of haar 
vaardigheden gericht kan trainen en vergroten. De vier organisaties – 
Kerkzang.nl, de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, de 
Stichting Nieuwe Kerkmuziek en de Vereniging van Gereformeerde 
Kerkmusici – werken al langer samen in de organisatie van de landelijke 
studiedagen OPMAAT – kerkmusicus & het nieuwe protestantse kerkboek. 
 
De cursussen worden gepresenteerd onder de naam WERKPLAATS voor 
KERKMUZIEK. De initiatiefnemers willen daarmee benadrukken dat het om 
praktische en enthousiasmerende vorming gaat, in dienst van een 
inspirerende liturgisch-muzikale praktijk.  
Op dit moment zijn er 10 cursussen mogelijk: Basiscursus 
Orgelbegeleiding, Orgelbegeleiding voor Gevorderden, Basiscursus 
Pianobegeleiding, Basiscursus Cantor, De Cantorij van Nu, Kleuren 
verkennen in het Liedboek, Musiceren met Kinderen, Arrangeren, Lichte 
Muziek (voor klassiek georiënteerden) en Voorgaan in de Liturgie. 
 
De cursussen zijn in twee vormen mogelijk. Sommige worden aangeboden, 
andere kunnen worden aangevraagd. Voor alle cursussen geldt dat ze 

http://www.code-music.nl/
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gegeven worden door ervaren, professionele kerkmusici. Wie dat zijn hangt 
af van de regio waarin de cursus wordt gegeven en de gevraagde 
vaardigheden.  
 
Diverse cursussen vormen een opstapje naar de cursus Kerkmuziek III, 
terwijl andere cursussen een aanvulling daarop zijn. Een 
overzichtsbrochure kan gedownload worden via www.kerkzang.nl. 
Informatie: bureau@kerkzang.nl, 033-2586484 (di – do).  
 
Koorzettingen Nieuwe Liedboek 
 
Kerkzang.nl is gestart met een losbladige serie van bewerkingen voor koor 
en cantorij bij de liederen uit het nieuwe liedboek. Het gaat om stukken die 
een aanvulling vormen op dat wat het koorboek bij het Liedboek biedt: 
bewerkingen speciaal voor kinderkoor/-cantorij, muziek voor gelijke 
stemmen of voor de kleine cantorij (SAT/B), zettingen per couplet, 
doorgecomponeerde bewerkingen et cetera.  De bewerkingen uit deze 
serie zullen steeds in setjes van ongeveer 6 gezangen verschijnen.  
 
De eerste reeks is verschenen: uitgave 209. Deze uitgave bestaat uit 
bewerkingen bij de volgende liederen: 172 ‘Een rijke man, een man van 
niets’ (uitg. 209a), 246b ‘De maan is opgekomen’ (uitg. 209b), 253 ‘De zon 
daalt in de zee’ (uitg. 209c), 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (uitg. 209d)  en 
970 ‘Vlammen zijn er vele’ (uitg. 209e).  
 
De prijs bedraagt € 5, - per afzonderlijk lied, terwijl de hele reeks van € 15,-  
kost (voor donateurs van Kerkzang.nl € 12,50). In de aanschaf is het recht  
op 30x  kopiëren voor eigen gebruik opgenomen.  
 
Bestellen:  bestellingen@kerkzang.nl. Voor alle 5 stukken vermelden 'uitg. 
nr. 209'. Voor afzonderlijke stukken naast 'uitg. nr. 209' ook vermelden a, b, 
c, d en/of e. 
Informatie: www.kerkzang.nl.  
 

http://www.kerkzang.nl/
mailto:bureau@kerkzang.nl
mailto:bestellingen@kerkzang.nl
http://www.kerkzang.nl/
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