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Voorwoord

Het openen van de mappen met de eigen werken van Herman van Vliet is een ware 

ontdekkingstocht. Als een klein kind in een speelgoedwinkel, zo voelde ik me. De bekende 

bewerkingen geven vreugde en de mogelijkheid om ze vanaf nu zelf te gaan spelen. De vele 

onbekende notaties geven ons een nog bredere kijk op de veelzijdigheid van deze organist. 

Het ontcijferen van het veelal onleesbare handschrift, heeft de nodige moeite gekost. Maar 

deze moeite werd altijd beloond. Zowel de grote- als de kleinere composities getuigen van 

vakmanschap en creativiteit. De pennenvruchten van Herman van Vliet hebben altijd een 

speciale plaats ingenomen binnen de koraalkunst van Nederlandse bodem. We zijn ervan 

overtuigd dat ook deze uitgave daar weer aan bij zal dragen. 

De dank gaat uit naar Jan Droogers en Evan Bogerd voor het meekijken en denken. Hun 

kennis – van zowel Herman als zijn muziek – heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

totstandkoming van deze uitgave. Evan is ook verantwoordelijk voor de beide 

koraalharmonisaties van Psalm 61. 

We hopen dat u tijdens zowel het instuderen, als het uitvoeren van deze bewerkingen, veel 

vreugde mag beleven.

André van Vliet 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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