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Van het bestuur 

Is Anno Domini 2021 een verloren jaar? Die vraag kunnen we opnieuw stellen, weer 
vergezeld van de hoop dat 2022 nu wél een geheel nieuw begin zal brengen en dat 
we eindelijk van de pandemie verlost worden.  
 
Nee, 2021 was niet een verloren jaar. Een ‘Annum Domini’ mag je natuurlijk nooit 
verloren noemen!   Maar voor de kerkzang is zo’n jaar wel moeilijk omdat je 
nauwelijks iets kunt plannen voor de koren. We zijn bij het Centrum voor de Kerkzang 
trots op onze uitgave Muziek in Liturgie 2 – Van U is de toekomst. Maar eerlijk is 
eerlijk: er was weinig gelegenheid muziek uit dit boek in vieringen te gebruiken, laat 
staan dat het materiaal in dit boek voor complete vieringen gebruikt is.  
 
We zijn ontzettend blij dat u als begunstigers het aloude Centrum zo blijft steunen, 
ook in deze kerkmuzikaal te stille tijden!  
 
Maar omdat we in 2022 hoe dan ook echt verder aan de weg willen timmeren, 
vragen we u uitdrukkelijk op twee manieren om uw extra steun: 
 

1)  Schaft u (met donateurskorting) de beide delen Muziek in Liturgie aan?  
Deel 1 heeft als thema de ‘Zeven werken van barmhartigheid’ (hele jaar 
bruikbaar, en ook in 2022 weer in het bijzonder in de Veertigdagentijd). 
Deel 2 is ook het hele jaar bruikbaar, en sluit in het bijzonder aan bij het 
jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Van U is de toekomst’. En laat dan 
voorgangers en kerkmusici in uw gemeente dit materiaal zien! Het 
verdient beslist meer bekendheid en actief gebruik! 

  
2) Breng het Centrum en vooral zijn website www.kerkzang.nl actief onder 

de aandacht van de kerkmusici in uw gemeente, met het dringende 
verzoek of zij een donateurschap van € 25 per jaar willen overwegen. We 
willen echt een groter draagvlak, ook omdat de kerkmuziek steeds meer 
onder druk komt te staan en we donaties hard nodig hebben om 

http://www.kerkzang.nl/
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activiteiten te kunnen ontplooien! Wat zouden we blij zijn als ieder van u 
gemiddeld één nieuwe begunstiger weet te werven! 

 
Plannen maken lukt goed. Zo hebben we verschillende nieuwe cursussen in 
gedachten, willen we graag enkele zangactiviteiten in het land organiseren, hebben 
we veel ideeën voor nieuwe uitgaven, en willen we heel graag ook weer iets als de 
‘Kerkmuziekdagen voor de Jeugd’ organiseren. 
 
Maar voorbereiding en uitvoering kosten geld. Het bestuur bestaat uit onbezoldigde 
vrijwilligers, maar zoals u van ons gewend bent, schakelen we voor de activiteiten 
altijd vakmensen in, voor wie de kerkmuziek naast passie ook bron van inkomen is. 
 
Helpt u ons de komende dagen aan een dubbel aantal begunstigers?  
En verspreidt u vele exemplaren van onze uitgaven door het land, door ze zelf aan 
te schaffen en aan te bevelen? 
 
Echt, we rekenen op u!  
 
Namens het bestuur, 
Henk de Winter 
 

 
Kerkmuziek: achterhoede of fundament? 

Wie doet het licht uit/aan? 

Als goed opgeleide en geïnspireerde kerkmusicus cantor of dirigent worden bij een 
cantorij is een gewaagde stap. Een aantal jaren geleden al verzuchtte zo’n 
kerkmusicus, in dubio: “Als ik ja zeg op deze functie, waar begin ik dan aan? In 
cantorij-land is de kans groot dat ik dan de laatste ben die het licht uitdoet.” 
Vergrijzing, ontkerkelijking, financiële keuzes, en last but not least andere 
kerkmuzikale voorkeuren bij kerkgangers en kerkenraden zijn de samenwerkende 
boosdoeners die tot dit soort pessimisme aanleiding geven. 
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Op het protestantse kerkelijk erf leidden in de jaren rond 1973 de activiteiten bij het 
verschijnen van het Liedboek voor de Kerken tot een zekere democratisering van 
kerkmuziek: er ontstonden alom jonge cantorijen, de NCRV zond het Lied van de 
Week uit, de IKOR bracht vespers en liturgisch verantwoorde kinderdiensten (Marijke 
en Wonno Bleij) op de radio, het gonsde van de aandacht voor kwaliteit in woorden 
en noten. We moeten het niet idealiseren maar het wat grotere publiek kon er 
ruimschoots kennis van nemen. Alleen de EO deed nog heel lang alsof het Liedboek 
voor de Kerken niet bestond, op theologische en/of nostalgische gronden. 
 
Hoe anders pakte het uit in 2013 met het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk. 
Van onbekommerde dankbaarheid dat er anno 2013 ondanks alle secularisatie toch 
nog weer zo’n ambitieus boek kon verschijnen was nauwelijks sprake. Ja, wel op de 
grootse dag in Monnickendam, 25 mei 2013, waar het boek gepresenteerd werd. 
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Maar verder was er veel onaangenaam gekibbel van kerkmusici en dominees, tot op 
de dag van vandaag. Niet lang erna volgden dan ook alternatieve bundels: 
Hemelhoog, Weerklank en Op toonhoogte, waarin voor één stijl of kerkcultuur 
gekozen werd, één ‘profiel’. Zo konden de gebruikers niet in verwarring komen door 
liederen buiten hun taalveld of hun muzikale comfortzone. Nestdrang. Houden wat je 
hebt. Oud en vertrouwd. 
 
Jammer! Want er komen warempel wel andere uitdagingen op ons af! 
Waar ooit wereldlijke en kerkelijke muziek nauw verweven waren en vervolgens 
grondig uit elkaar getrokken werden, zien we nu weer een vermenging optreden. De 
kerk haalt wereldlijke muziekstijlen binnen, de wereld warmt zich aan spirituele en 
religieuze sferen.  
Kerstmis is vanouds een feest waar dat uitdrukkelijk aan de orde is. 
 
De ene kant 
Spannend is of de christelijke kern van dat feest nog beleefd wordt. Wat dat betreft is 
het interessant om het verschijnsel Christmas Carol in ogenschouw te nemen, en in 
het bijzonder hoe een van de pleitbezorgers ervan, de BBC, ermee omspringt.  
Sinds 1926 zenden de BBC-radio en -tv op kerstavond het ‘Festival of Lessons And 
Carols’ uit, een viering vanuit King’s College Chapel in Cambridge. Al eerder (Eerste 
Advent) is een vergelijkbaar adventsfestival te horen geweest vanuit St John’s College 
Cambridge. Let wel: dit zijn vieringen, geen concerten.  
 
In het BBC Music Magazine verschijnt al jaren in het kerstnummer een speciaal voor 
de lezers gecomponeerde Christmas Carol. De bedoeling is dat men deze carol gratis 
downloadt, instudeert en tijdens een kerstconcert of kerstdienst ten gehore brengt. 
Opnamen daarvan worden ingezameld door de omroep en een keuze daaruit 
verschijnt op de website. Het zijn dikwijls fraaie composities. 
 
Dit jaar viel de keuze op de jonge maar al aardig aan de weg timmerende componiste 
Grace-Evangeline Mason (*1994), en zij schreef tekst en muziek voor ‘A Winter 
Carol’. In haar toelichting geeft zij aan dat haar lievelingscarol ‘In The Bleak 
Midwinter’ is (de zetting van Gustav Holst), ook vanwege de ‘verwijzingen naar het 
heilige kerstverhaal’, en het mooie moment van zelfreflectie daarin, ‘What can I give 
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him?’. Zij schreef zelf echter een tekst die wel vol sneeuw en romantisch lantarenlicht 
en vooral veel ‘winter’ zit, maar meer ook niet. Over de kwaliteit van de noten moet 
u zelf oordelen. Hier kunt u toelichting plus carol nog enkele dagen downloaden: 
MUS_369_p036-038_carolF2-3672102.pdf (immediate.co.uk). Evenals vorig jaar bij 
de BBC een seculiere sfeercarol. 
 

         
 
Een ander voorbeeld nog van de secularisering in Christmas Carols: in The Faber Carol 
Book (2003) treffen we vrijwel uitsluitend christelijk geïnspireerde carols aan, maar 
her en der zien we daar ook al puur seculiere carols tussen, met als geestige topper 
‘Rapping Paper’ op tekst en muziek van Ben Parry, een rap met als onderwerp het 
inpakpapier (‘wrapping paper’) van de kerstcadeautjes.  
 
De andere kant 
In Engeland verscheen een lezenswaardig boekje van Simon Reynolds, Lighten our 
darkness;  discovering and celebrating Choral Evensong, Londen (Darton, Longman 
and Todd), 2021, ISBN 978-0-232-53462-7. Hierin beschrijft en analyseert de auteur 
onder andere hoe in tijden van forse leegloop van de kerken het bezoek aan Choral 

https://media.immediate.co.uk/volatile/sites/24/2021/11/MUS_369_p036-038_carolF2-3672102.pdf
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Evensongs juist enorm toeneemt, met name ook onder jongere generaties. Hij geeft 
daar een aantal verklaringen voor, en laat daarbij ook zien hoe de ‘wereld’ toch weer 
geïnteresseerd is in het sacrale inclusief de traditionele klassieke kerkmuziek. 
 

          
 
Dat ook in Nederland de interesse voor de Choral Evensong toeneemt, eveneens bij 
een deels jong en/of geseculariseerd publiek, bleek de afgelopen jaren wel bij het 
project ‘Evensong & Pub’ in Utrecht. Kwalitatief hoogstaande koorzang, sacrale 
omgeving van monumentale kerken, en het gevoel te staan in een eeuwenoude 
traditie inclusief oude teksten en rituelen, het zijn verklaringen die je in Reynolds’ 
boek tegenkomt voor de Engelse situatie, en die in Nederland net zo goed lijken te 
gelden. Zie hiervoor ook het proefschrift van Hanna Rijken, My soul doth magnify; the 
Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands (2017).  
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Welke rollen kan de kerkmusicus spelen? 
Om te beginnen de rol die haar/hem het best ligt: behoeder van de kerkmuzikale 
traditie, die uiterst waardevol is, enorm gevarieerd, voor veel generaties tot op 
heden inspirerend. Het is de museale rol die bijvoorbeeld in de beeldende kunst 
gespeeld wordt door musea als het Rijks, het Stedelijk en het Van Gogh. Bij alle 
hedendaagse en avant-garde ontwikkelingen blijft het noodzaak onze Rembrandts, 
Van Goghs en Appels te kunnen ervaren, zoals het dus noodzaak is Gregoriaans en 
Geneefse psalmen en Sweelinck, Bach, Distler en Vogel als levende muziek mee te 
kunnen maken. 
 
Maar vervolgens heeft de kerkmusicus ook de rol om kerkmuzikaal met kerkgangers 
en God-zoekers in contact te blijven en hen te inspireren. Die mensen staan midden 
in een cultuur die zich ontwikkelt, enerzijds wég van kerkelijke zuilen en instituten en 
oude gewoonten en anderzijds richting het rituele, het spirituele en het sacrale – 
uiteraard náást allerlei andere ontwikkelingen naar weer heel andere ideeën en 
opvattingen. Hierop zal men zich voortvarend moeten richten. Dat betekent een 
kritisch onderzoek naar de mogelijkheden en kwaliteiten van andere, voor kerkmusici 
vaak nog onwennige muzikale vormen van begeleiding (piano, combo’s), en naar 
andere liedvormen en -stijlen, vaak afkomstig uit wereldlijke populaire muziek. 
 
De huidige ervaring met Christmas Carols en Choral Evensongs leert ons dat 
kerkgangers helemaal niet meer een kloof lijken te ervaren tussen de ‘oude 
vertrouwde kwaliteit’ en de hedendaagse invloeden van wereldlijke (populaire) 
muziek. Aan kerkmusici de zware taak om hier een weg in te ontdekken, niet om met 
geven/nemen, geschipper en compromissen kerkgangers een beetje te vriend te 
houden, of erger nog ‘voor de jeugd’, want daar prikken die kerkgangers en jongeren 
moeiteloos doorheen. Wel omdat muziek in de eredienst dienstbaar en ‘aanraakbaar’ 
moet zijn voor de kerkgangers en -zangers ter inspiratie van hun geloofsbeleving en 
tot eer van God.  
 
Terwijl we misschien met z’n allen enigszins pessimistisch vrezen dat we – versterkt 
door alle corona-ellende – op zoek moeten naar de uit-knop van het licht, zullen we 
juist moed moeten vatten en energie gaan steken in vernieuwing van onze 
kerkmuziek. We gaan niet mopperen en oordelen, maar stellen ons open voor 
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levende muziek uit verleden en heden, nieuwsgierig naar de ervaringen van onze 
kerkgangers en kerkzangers, en ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die we 
dragen voor de muzikale inspiratie van onze parochianen en gemeenteleden, die 
geconfronteerd worden met kerksluitingen en fusies en dovende lichten. 
 
Kerkmuziek in den brede is meer dan ooit het fundament van het kerkelijk leven. Mits 
vakkundig en met liefde begeleid blijken mensen minder kieskeurig en eenkennig dan 
wij misschien denken. Mijn ervaringen sluiten aan bij die van Reynolds. Jarenlang 
bezocht ik met scholieren (op vrijwillige basis) de Choral Evensong in Canterbury,  op 
weg naar Londen voor een werkweek. De ca. dertig leerlingen die de stap waagden, 
kwamen daar zonder uitzondering zeer positief uit, hoewel ze geen van allen iets 
hadden met geloof en klassieke muziek, laat staan koorzang en orgel. En de jongeren 
van een jongerenkoor dat ik begeleidde waren net zo enthousiast over 
opwekkingsliederen-met-bandje als over de klassieke (Engelse) kerkmuziek en carols.  
 
De uitdaging aan het adres van de vakmusici ligt er: wie houdt/doet het licht aan? 
We zien uit naar het Licht. 
 
Henk de Winter 
 
P.S. In de kerst-Mededelingen van vorig jaar maakten we ook melding van de carol in 
het BBC Music Magazine, en deze is nog steeds te downloaden. Ga daarvoor naar: 'A 

candle sings of simple things' by Freya Waley-Cohen: Sing our BBC Music Magazine 2020 

Christmas carol! - Classical Music (classical-music.com)  
 

 
 
 

Willem Barnard in 2022 
Het is u vast niet ontgaan, maar zo wel, dan is een herinnering op haar plaats. 
Komend kalenderjaar verschijnt eindelijk de definitieve uitgave van alle liederen van 
Willem Barnard, in een prachtige editie met alle noten en uitgebreid commentaar. 
Barnard (1920 – 2010) zou vorig jaar 100 geworden zijn. De festiviteiten daarbij 
moesten door corona helaas geschrapt worden, maar rond de verschijning van de 

https://www.classical-music.com/features/articles/a-candle-sings-of-simple-things-by-freya-waley-cohen-sing-our-bbc-music-magazine-2020-christmas-carol/
https://www.classical-music.com/features/articles/a-candle-sings-of-simple-things-by-freya-waley-cohen-sing-our-bbc-music-magazine-2020-christmas-carol/
https://www.classical-music.com/features/articles/a-candle-sings-of-simple-things-by-freya-waley-cohen-sing-our-bbc-music-magazine-2020-christmas-carol/
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verzamelde liederen is er toch wel enig jubileumgedruis. Zo verschenen en 
verschijnen er speciale Barnard-edities van diverse bladen. Laetare en 
Muziek&Liturgie zijn inmiddels verschenen, Musica Sacra volgt later. 
 

        
 
Marius van Leeuwen schreef het artikel ‘Met de wichelroede van de taal’ – De 
hymnische theologie van Willem Barnard voor alle drie de bladen, en daarnaast vulde 
elke redactie dat artikel aan met veel ander materiaal.  
 
 
Kopij voor de Mededelingen  
Als u met berichten of artikelen wilt bijdragen aan onze Mededelingen, dan kan dat, 
graag zelfs! Stuur per e-mail uw kopij (bureau@kerkzang.nl) , met bij het onderwerp 
de vermelding ‘Mededelingen – Kopij’.  
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