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Van de redaötie

In dít nummer van RUIMTE is het thema :
'muziek en liturgie'.

U vindt bijdragen van Alyde Touwen,
Marinus Boeschoten, Reínt Rengers, Alle
van der Goot en Irene de Graaff, die dit
themanummer coördineerde en naast

haar column ook voor Waf tegenhang en
uítdaging zorgde met een stuk over
'Johannes de Heer'.

Genoeg stof dus voor een uitermate
informatief en boeiend nummer.
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"Wie niet zingen wil, getuigt dat hij niet gelooft; ja, zíngen
is toch een uiting van dank over de heilsdaden van God"
(Luther)
"Zingen is twee keer bidden"
(Augustinus)

Liturgie en muziek
Wel kerst vieren, maar niet zingen. Dat mochten de geinterneerderi in 1943 in een Jappenkamp. Kerst zonder
líederen is als zingen zonder gevoel, is samen eten zonder saamhorigheid. Bij zingen geldt dat 1 + 1 = 3. Samen
zingen geeft een meerwaarde, een verbondenheid met
elkaar en in de viering een verbondenheid met God.
"Zingen is de beste belijdenis, de hoogste vreugde, de
diepste vroomheid en de veiligste bescherming," schreef
Ambrosíus (340-397) de vader van ons kerklied; het
strofische lied: een lied van meerdere coupletten met
dezelfde melodie. Zingen brengt ons in vervoering. Door
de tekst of de melodie, maar als het een goed lied ís worden we door een combinatie van beide geraakt. We zingen op onze ademstroom en dat komt heel dichtbij ons
Zijn, bij lichaam en emotie. Adem is spiritus en heeft alles
te maken met spiritualiteit.
Hierbij komen we bij een wezenlijke problematiek van het
kerklied: hoe ver mag de vervoering gaan? Vervoering
kan tot extase verworden. Vervoering kah het belang van
de inhoud, de tekst totaal ondergeschikt maken. Ambro3
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sius is ervan beschuldigd dat zijn liederen de mensen
bedwelmen, dat het toverspreuken zijn (Carmen is het
latijnse woord voor lied, maar betekent tevens tover-

spreuk). Ambrosius onderkent dit en schrijft: "Men moet
geestelijk zingen, opdat het genieten van de zoetheid niet
de hartstochten des lichaams losmaakt. Zoet is dat lied,

dat geest en ziel versterkt."
Maar tevens schrijft hij dat het inderdaad één grote bezweríng is, dat zingen een geheimzinnige meerwaarde
heeft. God loven is een zaak van het gehele bestaan en
het yerheft de mens boven zichzelf. In liederen beamen

we meer dan ons verstand aankan, we doen wat ondenkbaar is.

De liederen van Ambrosius zijn overigens voor onze begrippen helemaal niet vlot en meeslepend. Helaas zijn er
geen liederen van hem in Lofzangen en Gebeden (L&G)
gekomen, wel staat er een aantal in het Liedboek der
Kerken (Gez. 253, 370 en 382). De liederen zijn strak en
hoekig, doch krachtig. Een lied uit iets latere tijd, maar
nog wel een beetje te vergelijken met Ambrosius is gezang "1 19 uit L&G.
Duidelijk is dat bij Ambrosius de melodie nooit de boventoon voert, de melodie is altijd drager van de tekst. De
tekst staat centraal. Zozeer dat Augustinus schreef: "Hoe
weende ik bij uw lofliederen en gezangen, heftig geroerd
door de lieflijk klinkende stemmen uwer kerk. Ik werd niet
geroerd door het gezang, maar door de inhoud, doordat
het op een geheel bij de inhoud passende melodie werd
gezongen, en daarmee erken ik het grote nut van het zingen van liederen":
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Onder andere in de Reformatie is het lied om deze reden

wel ter discussie geweest. Zwinglí, hoewel muzikaal zeer
begaafd, wílde geen muzíek en dus ook geen kerkzang in
de eredienst. Dat leidde de aandacht van het Woord af.

Calvijn wilde alleen de psalmen (in de volkstaal):
"!A/ij kunnen, na overal gezocht en gespeurd te hebben,
geen betere liederen vinden dan de psalmen van David,
die de Heilige Geest hem gei'nspireerd heeft. Als ï4 dan
zingen zijn wij zeker, dat God de woorden in onze mond
legt, alsof HO zelf in ons zong om zijn gíorie te verhogen."
De baptisten, ontstaan vanuit de wederdopers hebben
van meet af aan liederen gezongen in de volkstaal. De
liederen waren veelal piëtistisch, waarin de persoonlijke
geloofsbelevíng een grote plaats had. Ik denk dat we dít
moeten verklaren als een vorm van afzetten tegen de
toenmalige Rooms-katholieke kerk, die ook wel deels in
de volkstaal liet zingen maar ook over de hoofden van
het volk heen een onbegrijpelijke hocus pocus-mis hield
in het latíjn ('hocus pocus Pílatus pas' komt van 'hoc corpus meum' en 'qui sub Pontio Pilatus passus est' op magisch-rituele wijze door de príester gemompeld).
Ik heb het gevoei dat het baptisme voor een deel is blijven steken in een 'afzetten-tegen': we hebben bv. een eigen líederenbundel, waarin bíjna geen oude kerkliederen
zijn, maar ook geen nieuwe. De bundel is erg tijdsbepaald vooral gericht op de 19e eeuw en begín 20e eeuw
(met als uitzondering het Supplement). De bedoeling is
dat er een nieuwe bundel komt, er wordt volop aan gewerkt. Maar weer is het een eigen bundel voor ons baptisten En of aan de eeuwenoude en hedendaagse kerkmuziek meer recht wordt gedaan waag ik te betwijfelen.
5
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De laatste jaren durven we wel meer over onze eigen opgeworpen drempels heen te kijken en krijgen we meer
oog voor de functie van een goede liturgie en van rituelen en symbolen, zonder ons teveel te laten bepalen uit
welke hoek het komt (als het uit de katholieke of uít een
andere meer líturgische kerk komt is het niet meer per
definitie 'fout').

Een in mijn ogen goede líturgie is er één met een doorgaande beweging, waarbij vanuit het ene het andere
voortvloeit. We komen op zondagochtend bíjelkaar, maar
waarom eigenlijk?: Omdat we Onze hulp verwachten van
God, die zoveel heílsdaden deed en op wie we daarom
een beroep doen voor ontferming over ons en de wereld
(Kyrie:) en die we om die heílsdaden mogen loven (Gloria). Wij willen horen (schriftlezing en verkondiging) hoe wij
het Ríjk van God dat naar ons onderweg ís en onder ons
zichtbaar wordt, gestalte kunnen geven. Dmv een lied
stemmen we in met het gehoorde en we antwoorden door
het doen van voorbede voor de noden in de wereld en

door daadwerkelijk te geven in de vorm van de collecte.
Wij vragen Gods zegen om in ons dagelijks bestaan gestalte te geven aan Gods Rijk; om te Leven ter meerdere
glorie van onszelf, van anderen en daarmee van God.
Liturgie als dynamisch geheel vraagt om dynamische
vormen en eigenlijk hebben we daarin weinig geschiedenis. We zingen vrijwel alleen strofische liederen wat
een onderbreking is van de doorgaande beweging, de
handeling stopt. We zouden ons veel meer kunnen oefenen in wisselzang in groepen en/of in voorzang met een
antwoord van de gemeente.
6
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Wat ook soms de handeling stopt is de muzikale medewerking. Het komt nogal eens voor öat bv. een koor een
Iied zingt, omdat ze dat nu eenmaal ingestudeerd hebben, zonder zich af te vragen of het past in de liturgie.
Soms kan het wel, maar het komt vaak voor dat het een
geheel andere thematíek heeft dan de eredienst en soms
staat het zelfs haaks op het thema van de eredienst. Zo
verwordt muzikale medewerking tot een optreden. Helemaal als het koor twee of zelfs meer liederen achter elkaar zirigt.

De kunstwaarde van de muziek krijgt dan de overhand
ten koste van de liturgische functíe.

Ik denk dat het onmogelijk is om een goede liturgie te
maken zonder goed overíeg met elkaar, waaröij de predikant bepaalt wat waar gezongen wordt.
Het komt ook voor dat de kunstwaarde onbelangrijk wordt
geacht. Als we maar yanuit ons hart zingen, met goede
intentíes, d?an is tiet niet erg als het vals en lelijk is. Ik
denk, dat dit niet is ter meerdere glorie van onszelf, van
de gemeente en van God.

Wij leggen r';oga! de nadruk op persoonlijke geloofsbeleving en interpreteren dat als zijnde niet liturgisch, vrij
van vormen, bij ons moet het recht uit het hart komen. Ik
denk dat we hiermee geen oog hebben voor de eigen
dynamiek van de liturgie.

Als liturgíe verwordt tot statische, lege vormen (waar we
bang voor zijn) zijn we niet goed bezig, maar een goede
dynamische liturgíe kan juíst harten aanspreken en daarmee recht uit het hart komen en muziek heeft daarin een
duidelijke functie.
a7
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Ik wil daarom pleiten voor goede kerkmüziek, die e<;Ïkunstwaarde heeft, maar die bovenal haar waarde ontIeent aan de liturgische functie.
Alyde Touwen,

theologe en studente klassiek zang en kerkmuziek
* * ík** * * * * * '** * * * * *
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"Liturgie maken : J. de Jongh, uitg. Meinema( 1990)

" 'De kleine geschiedenis van het kerklied', ds.G.E.Zevenbergen en
drs.J.R.Luth, (í»mmissie voor de Kerkmuziek der Nederlands Hervormde Kerk (1982)

" 'De lof Gods geef ik stem' (over de r.k.kerkmuziek, uitgave in o(>
dracht van de Nederlandse St.Gregoriusverenigíng en de stichting
Samenwerkende Nederlandse Korenorganísaties. Uitg.Gooi en Sticht
(1993)

" 'Kerk en muziek', F.Mehrtens. Praktische Thelogische handboekjes
nr. 18. Uitg.Boekencentrum, Den Haag (1960)
' Muziek en de ervaring van God: (í»ncilium, fijdschrift voor theologie)
1989, nr.2. Uitg, Gooí en Sticht.

" 'Compendium bj de gezangen uit het liedboek der kerken',
Prof.dr. G. van der Leeuw-stichting.
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De toon bij het woord

Verantwooföèlijkheid
Als, regel ligt iir): de gemeenten de yerantwoordelijkheíd
voor de dienst qua inhoud en vormgeving bij de -vaste of
genodigde- voorganger. Geen voorganger zal daar een
prqstigekwestie van maken, maar híj zal die ver=
antwporde!ijkheid wel moeten nemen, dankbaar gebruik
makend van inzet en inzichten van medeparticipanten.
l ekenpraat
Míj is, gevrBagd iets te schríjven over de plaa?ts van de
muziek in 4e e(edienst. Waarom aan mij? Vermoedelijk
ben jk de meest authentieke leek op dat gebied. Als ik
5et go6d begrepen heb komen na mij echte noot-kundigen aan zet.

Op zj«hzelf is het niet zo gek om met een voorganger als
muziekleek te> !eginnen. Hij is dat per definitie. Hij is als
theoloog beroepen, niet als musicoloog. Als hij zich op
dat laatste ge5ied toch enig inzicht en vaardigheden
heeft verworven, dan ís dat mooi meegenomen, maar
aaar kunnen we níet van uít gaan.

Welrlu, bij mij kan dat überhaupt niet, want het muziekjargon is een volledig vreemde taal. En zoals ik me in een
vreemde taal rpet handen, voeten en fragmentarische
woordbrokj@s verstaanbaar kan maken, zo voel ik me
ook, wannëer ík wensen tot uítdrukking wil brengen ten
aanzien van het muzíekgebeuren in de dienst. Het lukt
rne beter ojÏí aen de hand van recente voorbeelden mijn
beleving en waardering tot uitdrukking te brengen.
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Dat heb ik trouwens ook ín een kledíngzaqk. "Mijnheer
wat zoekt U". -"Dat kan ík zo niet zeggen. Mag ik even
rondkijken?"-. "Probeert U dit eens." - "Ja het komt wel in
buurt maar het is het niet helemaal."- "Maar wat bevalt u

dan niet aan dit kostuum" -"Dat kan ik níet zeggen, laat
me nog maar even kijken."- "Past u dit jasje eens." -"Ja,
dit zít prima en de kleur bevalt me ook, pakt u maar in."Zo ongeveer verlopen ook mijn gesprekken over muziekstijen. Aan de hand van voorbeelden, dus meestal achteraf kan ik mijn smaak en voorkeur kenbaar maken..
En -gevormd of niet- je merkt op den duur ook best wel
wat het meer of minder goed doet in de gemeente.
Geroerd of opgetogen; het zíjn misschien verschilíende
snaren die dan geraakt worden, maar er moet wel iets
trillen. Smaken verschillen en je kunt het níet iedereen
naar de zin maken, maar de ervaring leert me dat er best
een ruim gevarièerd aanbod te vinden is, waar de overgrote meerderheid zích wel bij bevindt..

7ingbare liederen
Er zijn liederen die ondanks braaf en toegewijd ploeteíen
niet volmoedig kunnen worden meegezongen.. Mij dunkt
dat de deskundigen dat van te voren moeten kunnen
inschatten. Ik verwacht dan ook van hen, dat ze voo-

rtdurend op zoek zijn naar goed zingbare liederen die
het gemeenterepertoire kunnen verrijken. En als zo'n
lied ín goede aarde valt, dan moet je nog oppassen dat
het nÍet in een paar weken doodgeknuffeld wordt.
Wat mag ik zelf graag als kerkganger met een goed kerkIied kennis maken... Ik ga er dan als een bedríjfsspion
mee vandoor en introduceer het op mijn eigen operatieterreÍn.
10

Taalarmoede

Hoewel ik, zoals gezegd , muziekleek ben, weet ik van
taal en wat je er mee uit kunt uitdrukken wel wat. En ik
moet zeggen, dat ik vaak nog meer moeite heb met de
teksten dan met de melodieën.

Veel teksten zijn ronduit slecht. Er worden grote thema's
aangesproken, maar ze worden oppervlakkig uitgewerkt.
Het ís ero
erg als liederen klakkeloos uit een vreemde taal

worden overgenomen. Veel blijft er dan meestal niet van
over. Het zoeken van bijpassende liederen bij de thematiek van de dag en op hun plek in de liturgie, kost me
soms uren en dan is het nog níet bevredígend. Men moet
níet bij elk onderdeel van de dienst het gevoel krijgen
dan men ín een andere geloofsbeleving is aangeland.
Een woord dat toevallig zowel in de schriftlezing als in
het lied voorkomt is te weinig. Er moet inhoudelijke aansluiting zijn.
Moeite heb ik ook met de gezwollen, hoogdravende taal
die soms gebruikt wordt. Dat komt onecht over. We zíjn
geen uitblinkers, noch in geloof, noch in de vruchten
daarvan en zeker niet in offerbereidheid. Daarom mag er
best eens een toontje lager gezongen worden; wat eerlíjker en bescheidener..

Eerlijker
Soms geef je in de dienst een lied op, dat je als voorganger en gemeente in grote verlÖgenheid couplet na
couplet moet doorworstelen in de klímmende overtuiging:
dit ís het echt níet. Mijn vraag aan -vaste- organisten is
dan ook altijd geweest: Blijf in de beschikbare bundel(s)
11
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zoeken naa7 goed zingbare; liederen. D.w.z. naar liederen die - na ingeoefend te zijn- tot de zingbare liederenschat vari de gemeente kÜnnen behoren.
Lied-verleaenheid
riepe

eel h
In dit geheel'
heeft de voorganger een wel heel specifieke

verantwoordelijkheid. Hij bepaalt meestal de thematiek
van de dienst en de daarbij passende opbouw. De
Woordverkondiging vloeit voor uit de aan de orde zijnde
schriftkeuzen. De andere elementen in de liturgie zullen
zodanig gekozen moeten zijn dat ze die verkondiging
ondersteunen of bevestigen. Het komt regelmatig voor,
dat ik met het kiezen van de liederen in de grootste verIegenheid geraak. Steeds wikken en wegen en toch niet
kunnen vinden wat je eigenlijk zoekt. Een paar zinnen
komen wel in de buurt, maar dan gaat het lied toch weer
heel andere accenten dan de exegese opleveren. En dus
maar weer verder zoeken.

Je kunt je er natuurlijk van af maken door te stellen dat
het in alle lied- en bijbelteksten a!lemaal toch ongeveer
op hetzelfde neerkomt. Maar dat is ontkenning van de
specifieke zeggingskracht van het aan de orde zijnde
schriftgetuigenis. Zo maak je je preek niet en zo kies je je
Iiederen níet.

Zang- en muziekgroepen
Elke voorganger, plaatselíjk of ingehuurd, is blij met
instrumentale/vocale medewerking in de dienst. Het is
fantastisch met wat voor inzet koren en muziekgroepen
zich inzetten om met een goed repertoire te komen. De
12

betrokken -soms van elders genodigde- voorganger ver-

neeföt -soms kort voor- de gegeven datum, dat groep X

of KóQr Y optreedt met 8 nummers in drie blokken.
Ik probeer dan zo gauw mogelijk met de enthousiaste
betrokkenen in contact te komen in de hoop dat de groep
over enig repertoire beschikt waaruit gekozen kan worden. Meestal is dan niet het geval. Men heeft voor deze
gelegenheid alleen deze liederen ingestudeerd, r@pertoire gericht. Dan vraag ik toch omgaand om tekst en muziek zodat ik de koorzang samen met de gemeentezang
in een verantwoorde liturgische opbouw kan brengen.
Soms word ik voor het feit geste)d, dat het aantal optredens en de volgorde van de liederen niet meer gewijzigd
kunnen worden. Dan heb ik het gevoel dat zo'n gezelschap zijn eigen liederenkeus niet serieus neemt, wan-

neer het hen niet uitmaakt in welke context die liederen
geplaatst worden.

Maar het maakt mij wel uit, daarom wil ík tekst, melodie

en tijdsduur van te voren hebben.

Het koor moet ook in afwisseling met andere dienst-elementen kunnen zingen. Korte períoden kunnen blijven
staan, en zo mogelijk zo opgesteld zijn, dat het zich zowel tot de gemeente kan wenden als tot het liturgisch
centrum. De beste plaats daarvoor is met de rug tegen
een van de zijwanden.Er komt dus nogal wat kijken. Maar
als het lukt, dan kun je fantastische diensten beleven.
Het is de moeite waard en heil-zaam om je daar, samen,

voor in te zetten.

S 'l ? -h M'- í
VerSfíaaímaarneia
l

Er zijn maar heel weinig koren en vocalisten díe goed te
13
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verstaan zijn, Dan draagt de melodie geen boodschap
meer.

Jarpmer
van alle
alle moeite van voorberi
er van
voorbereiding, Jam-

n di fö7gvuldige líturgische inpassing , Na geloven
en rnuziek is het volop de moeite waard om de te zíngen
mer Val

tsksten öp papier beschikbaar te hebben.
Special music

Muzikale bijdragen kunnen in een dienst Op verschillende
mar'iieren functione,ren.

Ze fünnen adempauze verschaffen en ruímte voor eigen
ver#erkÍng. Soms kan muziek zo aansluiten bij een opgeröepen sfeer dat deze aangehouden en verdiept wordt.
Het is niet eenvoudig om daarin een keuze te maken, die

iri d6n brede aanspreekt. Orgelstukken worden nogal

éens als "zwaar" eryaren. Píano muziek e.d. doet het
beter.

Varíatie en fantasie zijn welkome elementen ín de dienst.
MerÏèen laten zich graag verrassen. De pianist Wibi

Soerjadi verraste Nederland tijdens een werkbezoek van

Korlingín Beatrix op een fantasíerijke potpourri van volksIiedëren. Telkens als er weer iets bekends opdook ap-

pla4disseerde het publiek. In New York deed hij iets der-

gelijks rond stars 'en stripes. Het publiek was wild en-

thousiast. Op lange tochten neem ík de opname graag
meè en laat me telkens weer verrassen door de wijze

wadrop het bekende thema uit de warreling Van tonen

opdLííkt. Je weet inmiddels wat er komen gaat maar de

Voldoening is er niet minder om.

jerug naar de kerkdienst. De gemeente laat zich graag

prikkelen en verrassen door omspeelde geliefde motievëri. Het is voor mij een zeer legitieme wijze van inlei14

ding of nabetrachting bij wat in de dienst aan de orde is.
Maar ook het ongekunsteld spelen van een bij de preek
passenö lied doet het nog steeds uitstekend als grazige
weide.

MARINUS BOESCHOTEN
*******

Geloven en muziek
Is het 'geloven en muziek' of 'muziek en geloven' ?. Het
één heeft met het ander te maken. Hoe dan? Als

drieënveertigjarig gemeentelid wil ik graag eens zeggen
hoe ík er tegenaan kijk.
We komen in de bijbel verscheidene plaatsen tegen waar
beschreven wordt hoe mensen met muziek omgaan.

David bíjvoorbeeld raakt bij de intocht van de ark aan het
huppelen en dansen, onder luid gejubel en hoorngeschal. Het wordt hem door zijn vrouw níet in dank afgenomen. Voor hem was het een uíting van zíjn blijdschap.
Zo heeft voor míj muziek een functie, ook in je geloof.
Een uitíng van je geloof. In de zeventiger jaren kende
onze kerk Groep Silo, een jeugdgroep, die verschíllende
musicals heeft opgevoerd. Je bent jong, en jouw muziek
spreekt je aan. Het is jouw manier van uiten. Niet zelden
hoorde je dat dat kattegejank niet hoefde, dat was toch
geen muziek ook, en al helemaal niet chrístelijk. Niet
christelijk, wat is dat dan wel? Voor ons was het een uiting van wat wij beleefden. En voor ons was het ook een
manier van iets laten zien van je geloof.
15
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Op die manier heeft muziek een functíe. Met dat in mijn
achterhoofd kan ik nu housemuziek accepteren als uiting
van je geloof. Ik ben twee achtereenvolgende jaren naar
het Flevo-totaal-festival geweest, waar werkelijk allerlei
soortein muziek op het hoofdpodium ten gehore werd
gebracht, van heavy-metal tot lyrisch, van house tot symfonisoh. Kun je je voorstellen, zo'n tienduizend jongeren
die vier dagen naar het festival komen? Genietend van

l

J
«
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hun muziek?

Als ik soms op straat loop dan hoor ik al van ver dat gebonk, ik vind dat geen muziek, rothouse, denk ik dan.
Kattegejank of gebonk, in beide gevallen hebben we te
maken met eigentijdse muziek. Muziek van de zeventíger
jaren, of muziek van de negentiger jaren, het heeft een
functie. In Groep Silo waren destijds heel wat jongeren
die vërder nooit naar de kerk gingen. Op het Flevototaal-festival komen heel wat jongeren die verder nooit
naar de kerk gaan. Van mij mag heavy-metal en house
dus.

Muziek heeft daardoor een veel grotere functie. Ik kan
de lijn doortrekken. Of beter gezegd teruglopen op de
Iijn. Door te kijken naar muziek als functionaliteit ben ík
ook veel meer de oude muziek gaan waarderen. Muzíek
zonder woorden, oude kerkmuziek wordt zo af en toe bij
ons gespeeld. Het geeft een rustpauze, een moment om
na te denken.

Nadenken, swingen of huppelen voor de ark, de muziek
is, datgene wat gevoelens losmaakt. En heeft geloven

daar niet mee te maken?

4

REINT RENGERS
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Organist en »íiíííí
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J
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We schrij'vön Anno Domini 1934. In de kosterswoning,
via een zijdeur verbonden met de Baptisten kerk SILO in
Heeg, twee stoere vissers - toepasselijk Van Netten geheten - met handen als kolenschoppen en bassen als
orgelpijpen rondom een harmoníum, op volle sterkte betrapt en bespeeld door een witblond knaapje van twaalf
jaar. Een wedstrijd tussen dit drietal: de beide vissers
zingen een bekende psalm, nu eens snel dan weer traag,
zowel op toon als vals, om de knaap uit zijn spel en maai
te bassen. Het is ze niet gelukt ! Ik was geslaagd voor
mijn organistenexamen. Voortaan werd op zondag het
harmonium uit de kosterswoning de kerk in gesjouwd en
ik mocht er achter, hun taak als voorzangers overnemend.

Tussen toen en nu liggen heel wat jaren. Jareri van organist zíjn in Heeg, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht Van víjf
jaar lang elke maand een Bachcantate zingen in de
Westerkerk in Amsterdam tot de theorie en praktijklessen
koordirectíe, van je verdiepen in liturgie en ruiken aan
theologie.

Jaren, waarin de muzikale smaak veranderde van Johannes de Heer naar Lofzangen en gebeden en Líedboek voor de Kerken. Gelukkig is mij de stap naar
Opwekkingsliederen bespaard gebleven. Van de bundel
van Johannes de Heer heeft een voorganger eens gezegd: 'Met alle waardering voor het vverk van Johannes
de Heer...hij heeft een díng vergeten, nl op die bundel
een sticker te plakken met de tekst 'Beperkt houdbaar'...
Wat er op die bundel Opwekkíngsliederen moet staan ?
17
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Veel geschreeuw en weinig wol ?

Wanneer ik een dienst meemaak, waarin voor en na de
dienst een combo optreedt, voorzien van alle toeters en
bellen, microfoons, versterkers en luidsprekers, díe de
nodíge decíbellen produceren als 'Praise the Lord', dan
moet ík Bltijd denken aan het verhaal over Elisa in 1 Koningen 19:

Op het hoogtepunt van zijn profetenloopbaan, waarin
de Heer zich op de berg Karmel zo duideíijk tegenover
de Baálspríesters gemanífesteerd heeft, moet Elia het
vege líjf zien te redden, want een woedende koningin
Jezebel staat hem naar het leven.Een engel verschaft
hem een maaltijd, waarna hij in veertíg dagen naar de
berg Horeb loopt, waar hij overnacht in een grot. 'Kom
naar buíten', beveelt de Heer, ' en ga voor een ontmoeting met mij op de berg staan'. Er raast een storm
die de bergen doet splijten en rotsen verbrijzelt, gevolgd door een aardbevíng, door vuur en dan... een
ademloze stilte: daarín is de Heer.

We zijn soms zo druk rnet 'praísen', dat wij de stilte waarin de Heer tot ons wil komen, overschreeuwen, overdonderen.

Maar genoeg hierover, hoewel ik met deze aanloop toch
al veel over de organist heb gezegd. De kop ' Organist
en...' is niet voor de aardigheíd gekozen, maar heeft een
diepere betekenis. Het woordje 'en' houdt in, dat de organist geen solofiguur ís. Het is altijd de organist en de
voorganger, en de gemeente en de nnuzíek en de líturgíe
en de dichter en... Dat betekent samenspel ! Van de
voorganger wordt verwacht dat hij zijn preek goed voorbereidt, maar wat moet de organist die op zaterdagavond
18
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de te spelen lie§eren krijgt doorgebeld ? Hoe kan hij zich
voorberelden op de dienst ?
Daar'qr0 eien pleidooi voor het tijdig betrekken van de
organist bij het vaststellen van de orde van díenst. En
niet a$leerl de dirigent, maar ook de koordirigent en anderen die een taak krijgen in die dienst. Dat betekent: overleg, plannen,samenspel.

l

Dan de dienst zelf, dus de organist en de gemeente. Wat
is de taak van de organist ? Niet het geven van een concert, maar het begeleiden en in moeilijke gevallen leiden
van de gemeentezang. Begeleiden is meer dan slaafs
volgen.
De organist is er verantwoordelijk voor dat de muziek tot
zijn recht komt. Daar schort het nogal eens aan. ledereen
kent daarvan ongetwijfeld voorbeelden. Sommige gemeenten komen moeílijk op gang met de eerste noot van
een regel. De organist die daaraan toegeeft zit er zijn
leven lang mee opgescheept. Wat dan wel ?
Het de mensen zelf laten horen op een gemeenteavond
wil wel eens helpen, maar niet altijd. Dan is het voor de
organist een kwestie van geven en nemen, in het begín
meer geven dan nemen, maar a!lengs omgekeerd. De
inzet van een tweede en volgende regel levert over het
algemeen minder problemen op. Een trucje is de laatste
noot van de voorafgaande regel korter te spelen, maar
wel in de maat de volgende regel inzetten.
Duidelijkheíd van de kant van de organist is een eerste
vereiste. Zelfs Paulus was niet onbekend met dit fenomeen:

is net
'Het IS
net als
alS de
«jeop
Opzichzelf levenloze muziekin-

strumenten zoals fluit en harp. Hoe kan iemand be19
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grijpen wa% er geblazen of getokkeld wordt als de tonen niet verschillen ? En als de trompetblazer een
onduidelij$<, signaal geeft, maakt niemand zích klaar
voor het gevecht. (1 Kor.l4:7,8)

Van de organist en de muziek komen we vanzelf op de
organist en de tekst. Ik stel voorop, dat er een díchter
aan het werk is geweest, zodat de tekst meer is dan
sinterklaasgerijmel of aan elkaar geplakte stichtelijke
teksten. leder in zijn vak tenslotte, en ook: schoenmaker
hou je bij je leest.

Verder ga ik er van uit, dat de muziek aansluit op de
tekst, dus geen verwrongen accenten. Muziek die klinkt
zoals je dat gedicht zou zeggen, muziek die de woorden
versterkt, ze een extra dímensie geeft. Híermee wil ík
zeggeri, dat de (goede) tekst primair is, de muziek secundair, in het beste geval gelijkwaardig. De tekst bepaalt
ook tempo, frasering, rusten voor ademhaling en dat alIes binnen het raam van het metrum en erbij bedenkend
dat gemeentezang iets anders is dan geschoolde koorzang.

Er zijn organisten/gemeenten, waar het tempo laag ligt,
soms als gevolg van cultuur of volksaard. In dat geval
dient de organist, als hij van elders komt, zich daarop in
te stellen. In andere gevallen kan als vuistregel gelden :
zangtempo = zegtempo van het gedicht. Afraffelen ís
altijd uit den boze. Jagen eveneens. Dat geldt niet alleen
voor de organist, maar ook voor de gemeente die soms
op hol
slaat.
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Hoewel ik al veel ruimte in beslag genomen heb, toch
nog een paar (slot)opmerkingen.

Het voorspel voor de dienst - niet te vervangen door het
zíngen van een aarital bekende liederen, die geen verband hebben met het thema van de dienst zelf, want dan
zouden ze in die orde van dienst een plaats hebben gehad! - dient om de mensen 'in the mood' te brengen. En
denk daarbij gerust aan het verhaal van Elia. Trouwns,

hoe luider de organist speelt, hoe luíder het 'gekwek'
voor de dienst wordt...!

Voorspel voor de te zíngen liederen ? Ja, mits voor de
gemeente duidelijk herkenbaar met het te zingen lied en

mits de doorstroming van de liturgie niet wordt geremd.
Tussenspelen tussen de coupletten ? Alleen wanneer de
tekst daarom vraagt, anders nooit.
Mag de organist zich dan nooit eens uitleven ? Jazeker,
maar slechts op twee plaatsen: na de dienst en bij het
zogenaamde collecte-voorspel, mits passend bij het
daarop volgend collectelied.

U merkt, er is nog veel meer over dit onderwerp te zeggen, maar hier zíjn genoeg aanknopingspunten aangereikt vanuit een jarenlange praktijk, om mee verder te
kunnen. Ten dienste van de Heer en van Zijn gemeente.
ALLE VAN DER GOOT
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Waarom we van 'Johan de Heer' houden
ííöíí of niet.

Gelukkig leven we in het tijdperk van de computer,
waardoor we iets meer kunnen begrijpen van de gigantische machinerie díe onze hersenen bestuurt. Wat we

daarmee 'plannen', 'verzinnen', 'onthouden' en nog veel
meër ís onvoorstelbaar. Ons geheugen neemt daarbij
een bijzondere plaats ín. Zonder de geheugenfunctie

zouden we doelloos ronddolen.

Zo langzamerhand wordt er vanuit gegaan dat het geheugen uit veel verschillende modaliteiten of deelfuncties
bestaat. Het visuele en het a?uditieve geheugen zijn
hoofdcategoríeën en de meest bekende. Maar ook de
reuk- en tastzin hebben hun geheugen. Informatíe wordt
via het korte termíjngeheugen in het lange termijngeheugen opgeslagen. Daar halen we de ínformatie op als
we die nodíg hebben, of proberen dit. Via associaties
komen diverse herínneringen naar boven. Soms ook als
we daar liever niet mee in contact komen.

Muzikaal geheugen
Wat is nou precies een muzikaal geheugen? Geheugen
voor muziek ís een complex geheel, waarbij je op zijn
minst onderscheid moet maken tussen melodie, klank en
de weergave ervan, om nog maar te zwíjgen van metrum
en ritme. De eerste maat van een muziekstuk kan al het

hele werk oproepen. Kenners weten soms na een paar
maten wie de uítvoerenden zijn. Ooit is dit blijkbaar alIemaal opgeslagen in het geheugen. Bij liederen, oratoria
enzovoort, komen ook de tekstuele gebieden er nog bij.
22

r

Er zijn mensen,
lSen, waarvan we zeggen dat ze een absoluut
bbfö die feilloos een bepaalde toon kunnen
gehÖor hebberÍ,
zingén. In feite hebben ze een absoluut geheugen voor
tonen, te vergelijken met het fotografische geheugen van
mensen die bladzijden van boeken letterlijk na kunnen
vertellen. Anderen herkennen perfect het muziekstuk,

maar een melodie kunnen ze niet onthouden en dus ook
niet zingen.

Individuele verschillen

Zoals we in ons hele functioneren onze sterke en zwakke

kanten hebben, zo is dat blijkbaar ook bij al die verschillende geheugenfuncties. De één kan niet leren zonder
visueel materiaal. De ander niet zonder gesproken tekst.
Sommigen hoeven maar éénmaal een gezicht te zíen
zonder het ooit nog te vergeten. Anderen herkennen
íemand nog niet als ze hem voor de tiende keer zíen. Er
zijn mensen die na vijf jaar nog gedetailleerd een boek
kunnen navertellen, anderen weten alleen nog iets over
de sfeer ervan te zeggen.

Zo is het natuurlijk ook bij muziek en zang.

We kennen aHen het fenomeen dat je als kind een lied
hebt geleerd, waarvan jaren later blijkt dat je de tekst
totaal verbasterd hebt. Hoe vaak komt het niet voor dat

voor een kind de tekst totaal onbegrijpelijk is. Volwassenen kunnen zich daar meer aan storen dan kinderen.

Een kind van zeven jaar dat thuis komt met de mededeling: 'ik heb nu zo'n mooi lied geleerd op school, ik weet
niet hoe het heet, maar het gaat zo:'. Vervolgens neuriet
het de melodie van: 'd'almachtig' is mijn herder en geleide, wat is er dat me schort?' en laat de ouders verbijsterd
achter. En Hanna Lam maar haar best doen.
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Mensen met een sterk visueel woordbeeld leren gaandeweg steedá meer te letten op de tekát bij te zingen

Iíeaeren. Zij zíjn ook degenen die zich het meest gaan
ërgfüen warföeer daar zich onwaarachtigheden in beyinden of uitspraken waar ze niet achter kunnen staan.
Anderen echter zíngen de woorden wel, maar meer als
klanken. Als iríhoudelijke tekst dringen ze nauwelijks
doör. De melodie is dan vaak belangrijker en of men die
graag zingt of niet. Hoe wordt dat dan bepaald?
leergeschipdsnis

Dat brengt or$s eerst bij het emotionele aspect van ons
geheugen. In het proces van informatieverwerkíng, waardoor kennis eri ervaringen in het geheugen terecht komt,
wordèn de oörspr'onkelijke emotíes die bij het leren en
ervaren aanwezig waren eveneens opgeslagen. Ze komen bij het 'reproduceren' mee te voorschjjn. Daardoor

wordt uiteraard onze voorkeur voor líederen, melodíe en

of tekst, sterk beïrivloed. Was je als kind bang in de kerk
of werd je rnÖt schuld beladen, terwijl er vaak bepaalde
liederen werdeh gezongen, dan zul je die gevoelens

moeilijk kwijt raken wanneer je díe liederen weer zingt.

Zo is er op dit moment een aantal líederen waarvan de
tekst opnieuw geschreven is op de melodíeën van 'Va-

Ierius Gedenkklanken'. Goede teksten, piqts mis mee,
föaar ik zing ze met tegenzin. Het heeft ëníge tijd geduurd voor ik er aöhter was hoe dat kwafö. Äfü achtjarige
kwam ik op een school terecht waar ik het glecht naar

mijn zin had en gepest werd. En...,ja: daar werd
uitzonderlijk veel 9ezongen uít 'Valeríus Gedenkklanken'.
24
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Het omgekeerde geldt ook. Kinderen kunnen veíligheid
ervaren in de kerk. Die veíligheid kan versterkt worden
door het emotíonele wij-gevoel dat ontstaat door het enthousiast zingen van een lied.
Daarnaast spelen de normen in het sociale rÏíilieu, waarin
we opgroeien, een belangríjke rol. Zelfs al vinden we het
misschíen als puber wel prettig om Johan de Heer mee te
galmen, en storen we ons niet zoveel aan de tekst, wanneer onze peer-groep zegt dat het echt niet kan, dat de
liederen van Johan de Heer geen niveau hebben en dat
we kritisch moeten zijn op wat we zíngen, dan leren we
snel onze mond te houden. Datzelfde geldt uiteraard
vocr de liederen van Huub Oosterhuis en noem maar op.
Bovendien, als onze ouders Johan de Heer-fans zijn en
wij hebben het nodig voor onze ontwikkeling om ons tegen hen af te zetten of misschien wel tegen de hele gemeente, dan blijft er niet veel over om volmondig mee te
zingen.
Er blijken veel aspecten een rol te spelen bij onze voorkeur en het ligt er maar aan naar welke kant de weegschaal doorslaat, waar we op uitkomen. Maar we leven
ook nog temidden van een cultuur.

Tijdgeest
Marco Borsato is het schoolvoorbeeld. Nog nooit zoveel
C.D.'s verkocht. Wellicht is Paul de Leeuw hem met de

Italiaanse smartlappen voorgegaan. Het is wel duidelijk:
na de zakelijke jaren zeventig en tachtig in de popwereld
viert thans het neo-neo-romantische lied hoogtij. Zou dat
geen weerslag op de kerkmuziek hebben? Komt daar
mísschien de hausse van de Opwekkingsliederen vandaan?
25

Zouden we dan toch misschíen meer in moeten @5eleü
'
@5el
op de maatschappelijke trends, ook in öè muziek, iill
iilleö

we niet algeheel vergrijzen?

i

'Í
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Dan is er maar één oplossing: andere teksten op Johan

de Heer, neo-romanticus als ik me niet yergis (missbhien
kunnen we Huub Oosterhuis strikken), en Pavarotti 'in de
kerk zien te krijgen. Gewoon om een keer mee te zirígen.
Irene de Graaff

N.B.: Het moge duidelijk zijn dat dit artikel niet wetenschappelijk onderbouwd is. Er zullen zeker nog
vele aanvullingen mogelijk zijn. Of er theorieën
over dit onderwerp zíjn of dat er onderzoek naar
gedaan is weet ik niet. Ik zou er we! nieuwsgierig

naar zijn.

* * ?* * * * *

Irene's column

Franse orgelimprerripr
Een prachtige zondagmorgen in een klein Frans
plaatsje. De vele geparkeerde auto's bij de oude kerk

duiden op een mensenmassa binnen. Tegen de

plannen in word ik er onweerstaanbaar naar toe getrokken. En niet tevergeefs. Een indrukwekkende impressie

van serene soberheíd van het interieur samen met een

enthousiast zingende gemeente begeleid door ijle orgel26
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tonen. Ondeugende koorknapen en een Don Camilloachtige pastoor voltooien het geheel.

Wanneer de kerk leegloopt en we nog wat blijven staan
om de sfeer vast te houden klinkt plotseling een deel uit
'das musikalische Opfer' door de kerk. Gewoontegetrouw
kijk ik achterom en omhoog, maar staar in een donker
gapend gat, waar je graag een orgel zou zien. Verward
zoek ik verder. Vooraan een klein verlaten kerkorgel dat
het bange vermoeden bevestigt dat het bandapparaat
aanstaat. Helaas!

In ons eigen vakantiedorp wemelt het inmiddeis van de
aanp!akbiljetten die een concert aankondigen in verband
met de installatie van het orgel. Daar moeten we bij zijn.
We konden er nog net bij op zaterdagavond om 9 uur,
omdat het hele dorp uitgelopen was: van zuigeling tot
grijsaard, arm en rijk, goed herkenbaar. Meneer pastoor
kondigde het veelzijdige programma aan, dat naast de
organist door een groepje zarigers, muzikanten en de
plaatselijke zangvereniging werd uitgevoerd.

Echter, Maria hing op de plaats van het orgel en voorín
stond een potig elektronisch orgel dat het duidelijk af
moest leggen tegen de zware pilaren en de honderden
mensen. Maar dit kon het enthousiasme niet drukken. Na

ieder adagio en andante ontstond er daverend applaus
ondanks de pogingen van meneer pastoor hier enige
orde in aan te brengen.

Toen wij in de pauze de kerk verlieten (het zat er in dat
het nachtwerk werd), voelde ik me nogal verwend en wat
blasé: wat een eïsen stel ik aan instrument en uitvoering!
Maar ik trok ook de voorzichtige conclusie: 'zouden de
Fransen hun orgels missen?' En dat stemde me ver-

IrenedeGraaff

heugd.
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%allo jongens ën' meisjes

[jeze keer gaa:títÏet in dit blad over muziek en liturgie.

Het woord "líturgie" wordt in een woordenboek omschreven als: "Het geheeí van voorgeschreven plechtige
handelingen van enige eredienst.". Er staat eigenlijk: de
Iiturgie geeft aan hoe een kerkdienst hooít te verlopen.
Staat er in de líturgie ook welke muziek er bij de eredienst hoort ? Ik geloof niet dat er ín de liturgie komt te
staan, dat er alleen maar op een orgel gespeeld mag
worden. Er mag op allerlei instrumenten gespeeld worden. Zoeken jullie maar eens in de Bijbel op hoeveel verschíllende muziekinstrumenten daar genoemd worden.

Je zult versteld staan hoeveel het er wel zijn.

Oplossing van de vorige puzzel: Er stond een visitekaartje van Jan Kenten uit Norg en de vraag was: wat doet
deze jongen 's morgens heel vroeg om een zakcentje bij
te verdíenen? Als je alle letters van Jan Kenten Norg
door elkaar gooit krijg je het woord KRANTENJONGEN.
De nieuwe puzzel bestaat uít 3 zinnen. In elke zin zít de
naam van een land verborgen. Het zijn 2 Europese landen en 1 níet Europees land:
1 . De dokter sneed een oor weg en een vinger.

2.dokter.
Als dit rapport u galstenen bezorgt, moet u naar de
3. Een wijze raad: lach in alle omstandigheden, ook bij
kiespijn.

Tot de volgende keer en veel succes rnet het oplossen

van de puzzel.

HENK TIMMERMAN
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REACTIES

Geachte broeder Sip van der Werf,

Afgelopen week kwam ik opníeuw uw artikeltje tegen (A/s
u een keus moet maken en u doet het niet, dan is dat op
zich een keus) nu ín het gemeenteblaadje van Assen. Ik
ga er graag even Op in.

De door u gestelde vragen vind ik wel interessant. Er is
niets tegen de dingen eerlijk en open met elkaar te bespreken, ik geef toe dat dit lang niet altijd gemakkelijk is,
wel verhelderend mits we naar elkaar willen luisteren en

niet gelijk de stellingen betrekken. Ik begrijp dat u van die
openheid ook wilt uitgaan en dat is juist waarom ik reageer.

Ik mis de openheid in vraag vier ('Moeten mensen die
door overgieting gedoopt zijn worden overgedoopt?')
compleet. Dat is geen open vraag, het is een reeds betrokken stelling waarin uw antwoord ligt. Daar zou, vínd
ik, moeten staan 'Moeten mensen die zijn overgoten alsnog worden gedompeld?' Dat vínd ik een vraag waarin
geen antwoord zit en waarin ook de door u gedane suggestieve opmerking ontbreekt. En bij de opsomming onderaan zou ik zetten ' overgoten gelovige'

En nog iets. Ik citeer:' ... doordat een aantal gemeenteleden naar een vrije gemeente is overgestapt ...'
Ik vind dat een toegeven aan wat een aantal (aanverwante) gemeenten wel beweert, maar ten onrechte. Onze
gemeenten, de bij de unie aangesloten gemeenten,
noem ik allemaal vrije gemeenten. Als dat niet zo was,
kon u de zeven vragen níet stellen, dan was er niet zo29

veèi verschillen. Als wij andere, soortgelijke gemeenten,
vrije geíÏieëriten gaan noemen, suggereren wij dat wi)
geen vrÍjè geföeenten hebben of zijn. Die suggestie, het
wekken van díe indruk, wijs ik ten enenmale van de
hand. U werkt díe indruk juist in de hand en dat vind ik
onjuist.
Zomaar een paar opmerkingen van een meedenker.
Vriendelijk groetend, de Heer bevoien,
J.M. Zijlstra.

Geachte broeder Johan Zijlstra,

Zwolle, 02/08/97

Hartelijk dank voor uw brief van 1 8 juli jl, die ik aantrof bij
thuiskomst van vakantie. Dat mijn stukje in het gemeenteblaadje van Assen was overgenomen wist ik niet. Blijkbaar raakt het een gevoelige snaar , gezien het feit dat
gemeenteblaadjes het overnemen.
Wat uw opmerkingen betreft ben ik het geheel met u
eens. Vraag vier had zorgvuldiger geformuleerd moeten
worden. Het woord 'overdopen' is, net als de benaming
'wederdopers' niet correct. Als je iemand overdoopt, impliceert dat het feit dat je íemand al als gedoopt erkent,
zodat het 'overdopen' onterecht is. Ik heb me (ongelukkígerwíjze)
bediend van een gangbaar baptisten stijlbloempie.
Ook de benaming 'vrije gemeente' valt in de categorie
van baptisten stijbloempjes. Beter ware het geweest te
spreken van een 'niet-geünieerde gemeente' of íets der30
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gelijks. In Zwolle kennen we ook een 'Vrije Evangelisatie'
(De Dageraad). Als verzamelnaam van de niet geünieerde baptisten gemeentes en andere (evangelische) gemeentes zonder landelíjke bindingen heb ík de term 'vrije
gemeente' gebruikt. Ik meende (en meen) dat de lezers
begrijpen wat ík daarmee bedoel, maar heb niet de bedoeling gehad een (positieve of negatieve) kwalificatie
van dergelijke gemeentes te geven. Uiteraard heb ik ook
niet de bedoeling gehad een (positieve of negatieve)
kwalificatie van wèl bij de uníe aangesloten gemeentes te
geven.

De grote lijn van mijn stukje, dat een minderheid wel
eens geneigd is een meerderheid te gijzelen, zodat besloten wordt maar niets te besluíten, is blíjkbaar in den
brede herkend.

Mijn hartelijke dank voor het meedenken.
Vriendelíjk groetend,
Sip van der Werf
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