


Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Maar in 't zelfde stille stadjeWoont een 'hevig' organistIets als 'Antoon Niesen' vat je'n Geweldig groot artist.Het 'Wilhelmus van Nassauwen'Is zijn lijf en lievlingsliedDat kon Haring niet verdou wen't Baarde kommer en verdriet. Als er iemand 'in den rouwen' In de kerk aanwezig was Kwam 't 'Wilhelmus van Nassauwe' In het Gods huis niet te pas, Het 'Wilhelmus' klonk afschuwelijk Vlak na 't heilig Avondmaal Dominee Haring vond 't gruwelijk En 'nergelijk schandaal! Dus liet hij, op 2 AugustusDen Heer Niesen d'organist.Die zich niets van iets bewust is.Van geen nadren onheil wist.Door den koster mededeelenDat hij het 'Wilhelmus lied'Niet meer in de kerk mocht spelenDe organist die speelde 't niet. Doch de organist heer Niesen,Windt zich op en maakt zich kwaad.Zit over 't verbod te kniesenEn snelt naar den Kerkeraad!Want hij wil zich vergewissenOf mijnheer de domineeWel het recht heeft te beslissen't Wilhelmus: 'ja en nee'. En de kerkvoogd hoogstgewigtigHoort heer Niesen's zwaar

probleemEn zegt: 'Vrind, ik ben voorzichtigIn besluiten die ik neemAl of niet 't Wilhelmus spelen'k zeg niet ja en 'k zeg niet neen.'k zal 't je morgen mededeelenDe organist groet en gaat heen En de kerkvoogd roep te samenDe IJsselsteinsche kerkeraad.En de oudelingen kwamenSnel bijeen tot zijn beraadEn na lang delibereerenEn veel heen en weer gepraatWerden ze 't dan eens de heerenWant het was al taamlijk laat. En de kerkvoogd doet ontbiedenDaags, daarop den organistEn zegt: 'dat door wijze liedenIn de kerkeraad is beslistDat 't Wilhelmus van NassauweHij mag spelen als voorheenDat hij zich daaraan kan houwen'De organist groet en gaat heen. Maar de Dominee vol van woedeOver 't kerkeraads besluitZegt: 'Niesen, wees op je hoedeHaal geen dwaze streeken uit'k Wil verstandig met UpratenEn u weet wel wat ik meenIk verzoek u zulks te laten'De organist groet en gaat heen. Zondags neemt de dienst een aan vangDominee beklimt de stoelEn hij spreekt door vrome aandrangStichtend zalvend met gevoelMaar als hij aan't eind der ZegenPlechtig uitgesproken

heeftKlinkt hem plots 't 'Wilhelmus' tegenEn heer. Haring trilt en beeft. Dominee van woede blakendSpoed zich naar de orgelbelNiesen niet van streek gerakendStoort zich niet aan 'tnoodgeschelDominee roept luid naar bovenNiesen! Niesen! Houdt toch opNiesen zit zich uit te slovenEn slaat er geweldig op. 112



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Nauw is de organist benedenOf hij hoort van DomineeWaagt gij 't orgel te betredenNeem 'k Ubij uw jas kraag mee'k Zal je zelf van 't orgel sleurenEn wel heelemaal alleenDe organist verschiet van kleur en,Groet beleefd gaat daarna heen. De organist loopt haastig spoedigNaar de kerkeraadpresidentEn vertelt dien heer ontmoedigAl zijn kommeren ellendEn de kerkvoogd diepbewogenPlaats voor Niesen veiligheidOp het orgel in de hoogeEn klabak met groot beleid En beschermt door de politieToegaat Niesen smeltend teerVol van Christelijke ambitieNog veel schooner dan weleerEn onder politie hoedeStapt aan 't eind hij naar beneenDominee ziet wit van woedeDe organist groet en gaat heen. 'Ach' klaagt Haring'wie verlostMij van dezen snoodeplaag?Slechts de eerbied waardge kosterAntwoord op zijn droeve vraag.Stormd naar orgel zonder sprekenEn brult... Niesen ik gelastJe 't 'Wilhelmus' af te brekenOf je komt nog in de kast!!' De organist laat zich niet

dwingenEn doet net of hij niks hoortTrap tot het laats, de balgen springenMachtig bruist, zijn slotakkoordNiesen laat zich niet verschrikkenDoor de woorden van 't gemeenHun gemompel boose blikkenDe organist groet en gaat heen. Weer is er een week vervlogen Niesen speelt en preludeert Op het orgel in hooge Meestelijk en onverweerd En als dan zijn heerlijk voorspel De laatste toon door 't kerkruim bromt Vraagt hem iemand of hij heel snel Even bij de Dominee komt. 113


