
Een geweldige middag  

 

Op afgelopen zaterdag 9 oktober hebben de Vrienden een speciale middag georganiseerd. Deze 

middag gaat al jaren voort onder de naam Vriendenmiddag. 

 



Dit keer was het  thema: de gebrandschilderde ramen in de Catharijnekerk. 

Drs. Aart v.d. Houwen , directeur van het Streekarchief VPN was bereid gevonden zijn kennis met de 

Vrienden te delen. Alle aanwezigen kregen een programmaboekje met daarin de namen van de 

ramen. Dhr. v.d. Houwen hield bij ieder raam een inleiding. De Vrienden schaarden zich op 

klapstoeltjes om v.d. Houwen heen om maar niets te hoeven missen. Het was al snel duidelijk, dat 

v.d. Houwen een enorme kennis heeft van deze materie. Iedere inleiding werd gevolgd door 

prachtige muziek welke werd verzorgd door de familie Bunt. Ze hadden de stukken aangepast aan 

het desbetreffende raam. In het programmaboekje waren alle muziekstukken met naam en toenaam 

vermeld. Ze begeleidden zichzelf op het schitterende kistorgel van de kerk en op een viola da gamba. 

Dit instrument wordt tussen de benen geklemd. Vaak wordt gedacht dat de cello zich uit de viola da 

gamba ontwikkeld heeft. Dit is echter niet waar; de cello en de gamba zijn tegelijkertijd ontwikkeld. 

De gamba wordt onderhands en de cello bovenhands wordt gestreken.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Violoncello


 
 

Na ieder raam trok de karavaan verder in de kerk naar het volgende raam, alwaar ze weer 

neerstreek. Uiteraard musiceerde de familie Bunt in een oase van akoestiek! Wat een klank wordt er 

op die manier gegenereerd! Het was een lust voor het oog met de schitterende ramen en een genot 

voor het oor met de musici! 

 



Na afloop werd de Vrienden nog een drankje aangeboden en kon men nog even napraten. Hier werd 

dankbaar gebruik van gemaakt! 

Het was een succesvolle middag en diverse bezoekers lieten weten dat deze mix van praatje en 

muziek perfect bij elkaar pasten. Kortom: een geweldige middag! 


