Van harmonium

tot doctor
Frans uander Ciin

"tic" met dissertaties.
Dat
Deze schrijverheeft een
de
naar
zoek
ging
ik
op
pubertijd
toen
in
mijn
begon
dissertatievan onze doqpspredikantdie mii gedoopt
heeft. Zijn opvolger promoveerdeook al, dat werd dus
exemplaartqree.In latereiarenwerden ook de
dissenatiestoegevoegdvan de docentenvan miin
HBO-opleiding theologie,dissertatiesvan
gastpredikantendie bii ons preekten.Ondertr:ssenziin
het er tientallen gewotden. En nu weer een nieuwe,
van de HaagsekerkmusicusArie Eikelboom. Ik leerde
hem vorig jaar kennenbij een zangmiddagin de
Groote Kerk van Maassluis,over de Psalmenoproer.
Daar maaktehii met zijn grote kennis een
verpletterendeindruk op mii.
Arie Eikelboom is op donderdag?9 september2007
gepromoveetd tot doctor in de godgeleerdheiden
aan de Riiksuniversiteitte
godsdiensnretenschappen
Groningen. Van zijn proefschrift is een handelseditie
verschenenonder de titel'Jesu,meine FreudeB\t(ry
227 vanJohann SebastianBach, een praedicatio
sonora' @oekencentrum,Zoetermeer2007. 432 blz.
€ 34,90).ISBN:97 890239 224 38 (paperback)
En wat leesik tot mijn vreugdein het Nederlands
Dagblad?

ÉIarmonium
KomÍ s uit eenluthersnest?
'O nee,besiistniet. Mijn wieg stond in de Rotterdamse
Miin oudersu/arenlid van de
wijk.Oud-Mathenesse.
kerk in Delfshaven.Toen
vrijgemaakt-gereformeetde
ik op de lagereschool zat, haddenwe nog geeneigen
kerk, en kerktenwe in de Oude Kerk, de Pilgrimsfatherskerk.Ik denk dat daar miin interessein de
kerkmuziek is begonnen.Dat werd verder
gestimuleetddoor het zingenthuis. Miin moeder
speeldezondagavondop het harmonium en we
zongendan allerleiliederen.Niet alleenpsalmen,maar
ookJohannesde Heer en andereliederen.Ik kreeg
vanaímijn achtsteiarrrorgellesen heb op miin 13" m'n
eerstekerkdienst gespeeld.Ik werd toen vervanger van
Wim Roos, die organist was in de kerk van
Delfshaven.'
Beginnenmet een harmonium kán dus leiden tot een
doctorstitel.Natuurliik, het spelenop een harmonium
is niet voldoende.Maar laten we wel ziin, het is en was
een welluidendbegin.Waarmee- naarmifn bescheiden
mening - de negatieveklankenrondom het fenomeen
"zingen bij het harmonium" hier gondig onderuit
gehaaldworden. Het kán dus óók de start ziin van een
bloeiendemuzikalecarrière.Start dus vandaagnog ów
'praedicatioharmonia'met Éw welluidendeklanken.
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