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Redactioneel 
Tot nu toe is er geen nieuwe hoofdredacteur en eindredacteur gevonden. 
Wie pakt het nu op? Als er geen opvolger komt, gaat ons bijna honderd-
jarige blad ter ziele. 
Wie gaat de KDOV (mee)helpen?  Bel mij: 079-3418575. 
Ben Hillen, waarnemend hoofdredacteur 
 
 

Van het bestuur 
Zeer geschokt waren wij door het overlijden van twee relatief jonge KDOV-
leden/kerkmusici Jos Beijer en Peter Priem (zie pag. 5).  
(BH; oktober 2011) 
 
 

 
Wilt u - voor zover u dat nog niet hebt gedaan - ons uw e-mailadres toe 
mailen aan webmaster@kdov.nl? Bijvoorbaat dank! 
 

 
 
 
 

mailto:webmaster@kdov.nl
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2011 
Op zaterdag 29 oktober 2011 zal de (uitgestelde) 
Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in de Sint 
Josephkerk en de daarnaast liggende pastorie, Jansstraat 
41, 2011 HC Haarlem. 
Meer informatie te zijner tijd op onze website 
www.kdov.nl. 
De secretaris is bereikbaar via 06 128 15 383. 
Graag ontvangen wij u aanmelding resp. afmelding voor 
de vergadering op email adres: secretaris@kdov.nl 

Het programma voor 29 oktober ziet er als volgt uit: 
11.00 – 11.30 u ontvangst met koffie 
11.30 – 13.00 u jaarvergadering 
13.00 – 14.00 u lunch 
14.00 – 14.15 u inleiding over de restauratie van het Adema – orgel 
14.15 – 14.30 u bespeling orgel door Gemma Coebergh 
14.30 – 15.30 u gelegenheid voor leden om het orgel te bespelen 
15.30 – 16.00 u afsluitende vespers 
16.00 – 17.00 u eventueel nog gelegenheid tot bespelen van het orgel 

Wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen. De binnenstad van 
Haarlem is moeilijk bereikbaar per auto. 
De pastorie en de kerk bevinden zich op ongeveer 7 minuten loopafstand 
van het station. 
Wie per auto komt wordt geadviseerd te parkeren in de parkeergarage bij 
het station. (GC; juli 2011) 

Kandidaatstelling nieuw bestuurslid 

Zoals reeds aangekondigd in het vorige KDOV-blad heeft het bestuur Dr. 
A.A.M.J. (Ton) van Eck gevraagd om het bestuur te adviseren en te 
assisteren. Het bestuur stelt voor om Ton van Eck in de jaarvergadering te 
benoemen als lid van het bestuur.  

Enquête leden KDOV 

Graag hadden wij u in dit nummer het tweede deel van de resultaten van de 
ledenenquête willen presenteren. De huidige werkdruk in het bestuur laat 
dit nog niet toe. (BH; oktober 2011) 

Ontwikkeling rechtspositie 

Op 21 september 2011 hebben de vertegenwoordigers van de KDOV Ben 
Hillen en Ton van Eck, alsmede Josephine van de Mortel van de KNTV 
weer gesproken met de economen mr. J.L.W.M. Zuijdwijk (Aartsbisdom 
Utrecht) en G.R.M. de Rooij (Bisdom Breda) in Utrecht. Er zijn over en weer 

http://www.kdov.nl/
mailto:secretaris@kdov.nl
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voorstellen gedaan en besproken die uiteindelijk tot onderhandelingen 
moeten leiden over een verbeterde rechtspositie die op korte termijn 
ingevoerd zou kunnen worden. Het volgende gesprek met de door de 
bisschoppen gemandateerde onderhandelingsdelegatie vindt plaats op 2 
november a.s. 

Om nieuwe leden voor de KDOV te werven is uw inzet nodig 

Om als kerkmusici sterk te staan - mede bij de inmiddels opgestarte 
onderhandelingen - is het van groot belang dat we als KDOV meer leden 
gaan krijgen.  Wij hebben uw hulp nodig om uw collega’s in de buurt die 
nog geen KDOV-lid zijn NU te interesseren voor het lidmaatschap. Aarzel 
niet om uw collega’s te vragen of ze al lid zijn van de KDOV of vraag bij 
twijfel ons per e-mail (secretaris@kdov.nl) of de door u genoemde 
kerkmusici mogelijk al lid zijn van onze vereniging. Op een later moment 
komen we met meer gerichte acties (BH; 3 juli 2011) 

Wij hebben dringend uw (nieuwe) e-mailadres nodig ! 

Om in toekomst sneller met u te kunnen communiceren, bijv. over onder-
handelingsresultaten aangaande arbeidsvoorwaarden, hebben wij dringend 
uw e-mailadres nodig. Deze oproep geldt niet voor de leden die al regel-
matig een bericht van ons ontvangen per e-mail (bijv. wanneer de jaar-
vergadering niet doorgaat). Leden die toegang hebben tot het leden-
gedeelte van de website hoeven geen e-mailadres meer op te geven. 
Graag ontvangen wij uw e-mail adres, voor zover u vermoedt dat wij dat 
nog niet hebben. Mail nu naar: webmaster@kdov.nl.  
Als wij uw (ontbrekende) e-mail adres niet per 15 november a.s. hebben 
ontvangen, dan gaan wij (schrik niet) u opbellen. (BH; oktober 2011) 

Toegang tot ledengedeelte nieuwe website 

Hoe krijgt u toegang tot de interne website? Stuur een mailtje met het 
onderwerp “Website” naar: webmaster@kdov.nl. U krijgt dan een gebrui-
kersnaam en een wachtwoord teruggemaild. Vervolgens kunt u inloggen op 
de website (kolom rechts) en desgewenst weer uitloggen. U kunt uw 
wachtwoord zelf veranderen als u dat zou willen. 
Graag ontvangen wij uw reacties, vragen en suggesties per e-mail aan: 
webmaster@kdov.nl. Tevens ontvangen wij graag uw berichten (nieuws, 
concerten, jubilea, links etc.) voor plaatsing op de website te richten aan: 
webmaster@kdov.nl. (BH; oktober 2011) 

Uw evenementen op de evenementenagenda van de website KDOV 

Op onze website staat een agenda waarin alle voor KDOV-leden en andere 
kerkmusici belangrijke evenementen worden aangekondigd. Het is de 
bedoeling hier alle concerten en belangrijke vieringen en gebeurtenissen, 

mailto:secretaris@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
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jubilea van KDOV-leden aan te kondigen, om daarmee de KDOV en haar 
leden meer zichtbaar te maken. 
Graag ontvangen wij uw concertagenda’s en aankondigingen die we graag 
op de website zullen zetten: webmaster@kdov.nl. (BH; oktober 2011) 
 

Leden 

Nieuw adres: 

E. (Eric) M. Koevoets, Riouwstraat 61, 3312 XK Dordrecht 
Drs. P. (Peter) L. van der Weide pr, Singel 64, 8601 AL Sneek. 

Kerkmusicus Chris van den Boom koninklijk onderscheiden 

Chris van den Boom kreeg de 
versierselen opgespeld (Lid in de 
Orde van Oranje Nassau) in de 
Lourdeskerk te Bergen op Zoom, 
waar hij al sinds 1977 organist 
is. Vanaf 1950 is Chris dirigent en 
organist geweest in diverse kerken. 
Zo speelde hij in de voormalige 

parochie van de H. Martelaren van Gorkum en later in de 
parochie van de H. Maagd. In de St. Josephkerk bespeelde hij 
jarenlang het orgel en was hij dirigent van het koor. Later was 
hij ook dirigent in de kerk van het Heilig Hart van Jezus. 
Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van Chris. Zo was hij van 
1972 tot en met 1995 lid van de Commissie Optocht van de Stichting 
Vastenavend. Hij hield zich voornamelijk bezig met de vastenavend-
muziek en schreef jarenlang de melodiën voor het vastenavendliedje. 
Ook was Chris bijna twintig jaar betrokken bij de Stichting Stadsorgel 
Lammerientje. Tot en met vorig jaar verzorgde hij het Muzikaal Matinee in 
de Warandeflat waar hij mensen liet genieten van muziek. Bij Stichting 
Lievevrouwegilde heeft Chris tot 1970 de regie gevoerd over de deelname 
van muziekgroepen aan de Maria Ommegang. 
Bron: R.K. Lieve Vrouwe Parochie, Bergen op Zoom; 26 september 2011 
http://www.rkboz.nl/ 

Overleden: 

J. (Joop) Hoogervorst uit Maasland is in augustus overleden. Hij is 85 jaar 
geworden en 66 jaar werkzaam geweest als kerkorganist. De uitvaart was 
op vrijdag 26 augustus in de kerk van de H.H. Jacobus en Martinus te 
Schiedam. 

webmaster@kdov.nl
http://www.rkboz.nl/
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In memoriam Jos Beijer 

Op maandag 22 augustus is op zijn 41e verjaardag Jos 
Beijer overleden. De complicaties van een 
stamceltransplantatie werden hem fataal. Jos leed aan 
de zeer zeldzame spier- en stofwisselingsziekte MNGIE, 
een aandoening waardoor onder andere zijn 
maagdarmstelsel niet meer werkte en hij volledig 
afhankelijk was van intraveneuze voeding. 
 
Jos studeerde Kerkmuziek aan het NIK en Orgel aan het 
conservatorium. Aansluitend studeerde hij koordirectie 
bij Joop Schets. Hij werkte als kerkmusicus in een aantal 

parochies (Vianen, Utrecht, Hoorn en Poeldijk) en in de protestantse 
gemeente te Elst. Daarnaast heeft hij diverse oratoriumkoren en gemengde 
koren geleid. Ook was hij actief binnen de NSGV van het aartsbisdom, 
docent Kerkmuziek op het Ariënskonvikt en regionaal medewerker 
kerkmuziek bij het bisdom Haarlem-Amsterdam. Een actief en veelzijdig 
leven. 
 
Ook als componist heeft Jos zich in die jaren ontwikkeld. Zijn grote 
inspiratiebronnen waren het gregoriaans, Bernard Huijbers en Herman 
Strategier.  Jos schreef met name werken voor liturgisch gebruik. 
 
Als gevolg van zijn ziekte moest Jos het werkzame leven als uitvoerend 
kunstenaar in maart 2010 definitief opgeven. Hij is zich daarna volledig op 
het componeren gaan richten. 
Zijn belangrijkste werk, Requiem, heeft tijdens zijn uitvaart op 27 augustus 
geklonken en is in een herdenkingsconcert op 15 oktober in de St. 
Willibrordkerk te Utrecht herhaald. 
Wij wensen Monique en zoon Jan (1 jaar) veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies. Dat Jos moge rusten in vrede.(BG) 

In memoriam Peter Priem 

Op 31 augustus is de kerkmusicus Petrus Jacobus Martinus Jozef (Peter) 
Priem op 50 jarige leeftijd in Bergen op Zoom overleden na een langdurige 
spierziekte ALS.  
 
Vanaf zijn twaalfde jaar was Peter vaste organist van het jongenskoor 
waarin hij dan reeds vijf jaar zong. Door vele kerkdiensten, concerten en 
tournees groeide al vroeg de liefde voor de kerkmuziek. Hieruit volgde de 
keuze voor de studie Kerkmuziek te Utrecht, waar hij Koordirectie, Zang- en 
stemvorming, Piano, Orgel en Gregoriaans studeerde, later gevolgd door 
het Staatsexamen Algemene Muzikale Vorming. 
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Peter was per 1 februari 2007 benoemd als dirigent/organist van de Schola 
Cantorum St. Gregorius van de Parochie H.H. Antonius & Lodewijk te 
Dordrecht en hij was dirigent van het R.K. Mannenkoor St. Caecilia van de 
Parochie H. Blasius te Heinkenszand. Daarnaast was hij nog werkzaam op 
als muziekdocent op de Willibrordusschool te St. Willebrord. 
Peter was een gedreven musicus met grote liefde voor de kerkmuziek.  
Wij wensen zijn vrouw Petra en de kinderen veel sterkte met het verwerken 
van dit verlies. Dat Peter moge rusten in vrede. (BH). 
 
 

Agenda 
 
Voor onze uitgebreide, zeer actuele agenda verwijzen we naar onze 
website: www.kdov.nl. In dit blad nemen we in steeds mindere mate 
agendaberichten op. Graag zien we uw agendaberichten, concertaankon-
digingen, jubilea etc. tegemoet: webmaster@kdov.nl. (BH; oktober 2011) 
 
 

Vic Nees 75 jaar 
- De muziek vloeit voort uit de tekst 

Ruud Hoogenboom 
 

Op 8 maart 2011 vierde de belangrijke 
koorcomponist Vic Nees zijn 75ste verjaardag. Ter 
ere hiervan stelde de Belgische organisatie voor 
vocale muziek 'Koor & Stem' een wetenschappelijk 
verantwoord en boeiend boek, getiteld O Song, 
samen over de componist, met teksten en 
bijdragen van Kamiel Cooremans, Jan Dewilde, 
Katelijne Theuwissen en Roger Leens. 
 
Vic Nees is van groot belang voor het koorleven in 
België, maar ook daarbuiten. Niet alleen als 
koorcomponist, maar ook als dirigent en jurylid. Zijn 

uitgebreide directie-ervaring stelt hem in staat om voor zowel professionele 
als niet-professionele koren te werken. De grenzen van het zingen door 
amateurs voelt hij feilloos aan en doordat hij veel compositieopdrachten 
krijgt kan hij zijn nieuwe technieken aanpassen aan zijn doelgroep. 

http://www.kdov.nl/
webmaster@kdov.nl
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Muzikale opvoeding 

Vic Nees kreeg de muziek met de paplepel ingegoten. Zijn vader was een 
beroemd stadsbeiaardier, organist en directeur van de Beiaardschool. Al op 
jonge leeftijd kreeg hij pianoles en vanaf zijn tiende zong hij mee in het 
kathedrale Sint Romboutskoor in Mechelen onder leiding van Jules van 
Nuffel. Als zijn vader op concertreis was verving Victor deze al vanaf zijn 
dertiende op het kerkorgel! Een ideale praktijkplek voor het begeleiden van 
gregoriaans, het transponeren, improviseren en a-primavista-spelen. Bij het 
luisteren naar de radio ging zijn voorkeur al uit naar nieuwe muziek; in 
mindere mate naar het klassieke en romantische repertoire. 
Midden jaren vijftig ging hij muziekpedagogie studeren aan het Antwerps 
Conservatorium, welke hij afsloot met hoge cijfers. 
In 1961 kwam hij terecht bij de BRT waar hij radioprogramma's over 
klassieke muziek (vooral koormuziek) mocht samenstellen. In datzelfde jaar 
richtte hij een eigen ensemble op en al snel dirigeerde hij ook het Ter 
Kamerenkoor in Brussel, welke bestond uit leden van het Omroepkoor. Op 
kosten van de Belgische regering mocht hij bij Kurt Thomas in Hamburg zijn 
directietechniek verbeteren. Het verbaast dan ook niet, dat hij, na het 
plotseling overlijden van de dirigent van het Vlaams Omroepkoor, zijn 
opvolger werd in 1970 en dat volhield tot 1996.  
 

Koorcomponist 

Nees wordt wel gezien als de voornaamste hedendaagse koorcomponist 
van Vlaanderen. Zijn repertoirelijst vertoont een oeuvre voor alle mogelijke 
koorbezettingen. Zijn klankidioom is nieuw en vernieuwt nog steeds. 
Aanvankelijk was hij geboeid door de klankrijkdom van Franse componisten 
als Honegger en Poulenc vanwege de vitaliteit en dynamisch aanpak. 
Tijdens zijn studie ontdekte hij het diepzinnigere Noordduitse muziekidioom 
van bijvoorbeeld Hugo Distler: de uit de tekst voortvloeiende muziek trok 
hem daarin aan. Wellicht een teruggrijpen op zijn kerkmuzikale 
jeugdervaringen met onder meer het gregoriaans. Die invloed vinden we 
later ook terug in bijvoorbeeld 'Beati Mundo', waar hij zich toont als een 
moderne John Taverner. J. Lambrechts omschreef Nees in Het Nederlands 
Zangersblad in 2001 als "een verlate polyphonist". Hij koos steeds nieuwe 
uitgangspunten. In de jaren zeventig besefte hij, dat de avant-garde-
beweging (o.a. Stockhausen) te dogmatisch was geworden en kwam hij 
onder invloed van de minimal music van Steve Reich en Philip Glass, maar 
ook van de lichte muziek en etnische muziek. 
Hij componeert in verschillende stijlen, welke enerzijds klassiek (altijd 
tonaal, met af en toe een dissonant) kan klinken, maar ook licht en 
humoristisch! De soms ritmisch onvoorspelbare patronen of verschuivingen 
maken zijn muziek niet altijd even makkelijk om uit te voeren, hoewel zijn 
volksliedbewerkingen voor (vrijwel) ieder koor wel te doen zijn. Doordat hij 
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veel opdrachten krijgt kan hij die compositie qua niveau en bezetting geheel 
schrijven op het koor als opdrachtgever. En omdat hij de amateurkoren 
feilloos aanvoelt levert dat altijd bijzondere en oorspronkelijke muziek op. 

Vanuit de tekst 

Bij Nees staat vooral de tekst centraal, de muziek vloeit hieruit voort. In 
'Regina coeli - blue be it' werd het moderne gedicht 'Blue be it' op muziek 
gezet, die was geïnspireerd op de gregoriaanse melodie van het 'Regina 
coeli'. Beide gaan over Maria.  
Zijn Muziek is qua luisteren en zingen toegankelijk. Wat dat betreft is hij, 
volgens sommigen, te vergelijken met Hendrik Andriessen, Henk Badings 
of Herman Strategier in Nederland. Ook grootheden in de koormuziek! 
En óók componisten van kerkmuziek èn werelds repertoire. Het oeuvre van 
Nees omvat een vrij grote hoeveelheid liturgische muziek, maar ook 
anderszins was hij kerkbetrokken. Zo schreef hij het artikel "Muziek in de 
Bijbel" voor de Vlaamse Bijbelstichting (september 2002). 

Waardering 

Zijn koormuziek bleef niet onopgemerkt. Hij ontving diverse prijzen, 
waaronder de Eugène Baie-prijs (1973), AGEC-prijs (1990 voor 'Regina 
Coeli - Blue be it') en de Visser Neerlandiaprijs en Vondelprijs (1995). 
Volgens Hans Oostendorp van uitgeverij Annie Bank zijn er dirigenten die 
zijn werk helaas zien als een gepasseerd station. Ten onrechte. Bij deze 
uitgeverij zijn ruim twintig composities van Vic Nees verschenen, hetgeen 
de uitgever ertoe bracht om een eigen catalogus Vic Nees 75 years 2011 
uit te brengen, welke gratis is aan te vragen. 
Zijn composities staan op het repertoire van vele koren in en buiten Europa. 
Zo wordt zijn 'Magnificat' wereldwijd gezongen! Ook is hij een veel en graag 
gevraagd jurylid bij internationale koorcompetities. Momenteel is hij lid van 
de Belgische Koninklijke Akademie. 
 
Compilatie-cd 

In het boek O Song kun je alles lezen over zijn leven 
en werk als componist, zijn activiteiten als dirigent en 
musicoloog, zijn liefde voor het woord en zijn 
internationale uitstraling. De monografie werd 
aangevuld met een volledige oeuvrecatalogus, 
discografie en lijst van artikelen van en over Vic Nees. 
Daarnaast zit er een prachtige compilatie-cd (met in 
totaal 77 minuten muziek) bij met fraaie studio-
opnamen van zeer hoog niveau uit het VRT-archief, 
waarbij Vic Nees zijn eigen Omroepkoor dirigeert. 
Helaas alleen niet-liturgisch repertoire. Het 5e 
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madrigaal uit "Seven Madrigals" is verantwoordelijk voor de titel van het 
boek. 
Boek en cd zijn dus van harte aanbevolen aan alle koormuziekliefhebbers 
in Nederland en België. 
 
* O Song, Vic Nees, portret van een koorcomponist, met bijdragen van 
Kamiel Cooremans, Jan Dewilde, Katelijne Theuwissen en Roger Leens 
(Leuven, 2011, Koor&Stem, Davidsfonds). ISBN 978-90-5826-765-8, 167 
blz., ill., € 29,95 ( 35,- incl. verzendkosten). Bestellen bij 
www.davidsfonds.be of door uw adresgegevens te sturen naar 
verkoop@davidsfonds.be of info@koorenstem.be.  
Vic Nees 75 years 2011, Annie Bank Edition, Amstelveen, 2011, 
info@anniebank.nl, 020-4412202, www.anniebank.com. 
 
 

Berichten 
 

Tentoonstelling ‘Goddelijke klanken’ 

Vanaf 8 september 2011 loopt in het museum M in Leuven een 
tentoonstelling (klein maar fijn) over het gregoriaans: 
"GODDELIJKE KLANKEN" presenteert een selectie van twaalf 
handschriften uit verschillende periodes (11de tot 18de eeuw) afkomstig uit 
uiteenlopende gemeenschappen en kerken. 
Tot de topstukken behoren: 
- een handschrift met muziek van Hildegard von Bingen (bewaard in 

Dendermonde), één van de twee belangrijkste bronnen voor haar 
muziek 

- het prachtig verluchte antifonarium-Tsgrooten (1522, uit Tongerlo) 
- een elfde-eeuws antifonariumfragment uit Tongeren dat één van de 

oudste bronnen is voor de gezangen ter ere van Vincentius van 
Saragossa 

- een antifonarium dat werd gebruikt (en misschien zelfs geschreven) 
door de mystica Beatrijs van Nazareth 

 
In een installatie van kunstenaar Rudi Knoops 
zullen muziekfragmenten uit de handschriften te 
horen en te zien zijn, uitgevoerd door Psallentes, 
Psallentes Femina en Capella Pratensis. De 
tentoonstelling loopt tot 27 november 2011. Ze 
wordt georganiseerd door M in samenwerking met 
de Alamire Foundation en het studiecentrum 
Illuminare. Een nummer in de reeks "Reflecties", 

http://www.davidsfonds.be/
verkoop@davidsfonds.be
info@koorenstem.be
info@anniebank.nl
http://www.anniebank.com/
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uitgegeven door het museum, is volledig gewijd aan de tentoonstelling. 
Meer info vind je op volgende site: 
http://www.mleuven.be/oude-kunst/verwacht/goddelijke-klanken/ 
Het Davidsfonds organiseert ook een lezing en tentoonstellingsbezoek:  
http://www.davidsfonds.be/uvt/course/detail.phtml?id=523. 
(BH;Pieter Mannaerts; september 2011) 

Notitie verschenen: Muziek in de nieuwe parochie 

Het bestuur van de NSGV in het bisdom Den Bosch heeft een korte notitie 
geschreven die behulpzaam kan zijn bij het proces tot het vormen van een 
nieuwe parochie. Een reorganisatie biedt kansen om de liturgische muziek 
een kwaliteitsimpuls te geven. Daarvoor is het formuleren van een 
toekomstvisie nodig. De notitie geeft 7 uitgangspunten voor het beleid. De 
notitie is te downloaden van onze website. De NSGV is graag bereid om in 
overleg met de procesbegeleiding van het bisdom ondersteuning te geven. 
Ook is een folder 'Kleur aan de kerkmuziek' uitgegeven, die aan de 
parochies informatie geeft over alles wat de NSGV aan ondersteuning voor 
de liturgische muziek doet. De folder wordt meegestuurd met Opmaat en 
wordt ook apart verzonden aan de parochies. Extra exemplaren zijn te 
downloaden of aan te vragen bij het bureau van de NSGV in het Bisdom 
Bosch. (BH; Nieuwsbrief NSGV Den Bosch, jaargang 5, nummer 4 – 
augustus 2011) 

4e Editie Nederlands Gregoriaans Festival 

Het Nederlands Gregoriaans Festival organiseert in 2012 voor de vierde 
keer het festival in Ravenstein en wel op zaterdag 16 juni en zondag 17 
juni. Liefhebbers van het Gregoriaans en Gregoriaanse Scholae kunnen 
deze dagen al in hun agenda noteren! In de volgende nieuwsbrieven vindt u 
meer informatie over dit festival. (BH; Nieuwsbrief NSGV Den Bosch, 
jaargang 5, nummer 4 – augustus 2011) 

Kunstfactor gaat verdwijnen 

Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland 
gaan plaats maken voor een nieuwe 
instelling voor cultuureducatie en 
amateurkunst. Deze nieuwe instelling gaat 
nauw samenwerken met het Fonds voor 

Cultuurparticipatie (FCP), dat gaat fuseren met het Fonds Podiumkunsten. 

http://www.mleuven.be/oude-kunst/verwacht/goddelijke-klanken/%0bHet
http://www.mleuven.be/oude-kunst/verwacht/goddelijke-klanken/%0bHet
http://www.davidsfonds.be/uvt/course/detail.phtml?id=523.%0b(BH;Pieter
http://www.davidsfonds.be/uvt/course/detail.phtml?id=523.%0b(BH;Pieter
http://www.davidsfonds.be/uvt/course/detail.phtml?id=523.%0b(BH;Pieter


KDOV-blad  Herfst 2011 | 11 

De nieuwe kennisinstelling voor cultuureducatie en amateurkunst moet 50% 
van haar budget inleveren en ook het FCP raakt budget kwijt, waardoor 
naar verwachting het budget voor de 'Plusregeling' zal afnemen. 
De staatssecretaris maakt in zijn brief de taken van het nieuwe instituut 
duidelijk: 

• Professionalisering van de educatiefunctie en 
deskundigheidsbevordering binnen de amateurkunst. 

• Een landelijke informatie- en netwerkfunctie: onder andere het 
samenbrengen en verspreiden van relevante kennis over actuele 
ontwikkelingen en kennis die over de sectoren beschikbaar is. Voor 
amateurkunst gaat het om netwerken van amateurkunstkoepels, 
buitenschoolse kunsteducatie en het kunstvakonderwijs. 

• Onderzoek en monitoring: onder andere het samenstellen van de 
onderzoeksagenda amateurkunst en cultuureducatie. 

 
De komende maanden worden gebruikt om de taken uit te werken naar 
cultuureducatie en amateurkunst. In ieder geval is duidelijk dat de nieuwe 
instelling bovendisciplinair dient te werken. In dit stadium weten we nog niet 
welke activiteiten wel of niet gehandhaafd blijven. Samen met 
Cultuurnetwerk werken we aan het beleidsplan voor de nieuwe instelling, 
uiteraard in overleg met zoveel mogelijk partners in het brede veld van 
cultuureducatie en amateurkunst. (BH; Kunstfactor;  september 2011) 

Aanpassing portefeuilles Nederlandse bisschoppen 

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft in 
haar vergadering van afgelopen dinsdag besloten tot 
een herschikking van de referentschappen. 
Aartsbisschop Eijk treedt toe tot de Raad van 
Europese Bisschoppenconferenties. Hulpbisschop 
Mutsaerts van het bisdom ’s-Hertogenbosch zal 
voortaan het beleidsterrein van Jongeren en 
Catechese behartigen. De beleidssector Liturgie gaat 
naar hulpbisschop Liesen van hetzelfde bisdom. De 
Utrechtse hulpbisschop Hoogenboom zal de 
contacten met de Commissie van de 
Bisschoppenconferenties bij de Europese Unie voor 
zijn rekening nemen. Mgr. Woorts, eveneens 
hulpbisschop van Utrecht, wordt verantwoordelijk 

voor de betrekkingen met het jodendom. Hulpbisschop De Jong van 
Roermond zal zitting nemen in het bestuur van de Stichting Thomas More. 
De wijzigingen waren noodzakelijk door het toetreden van vier nieuwe 
hulpbisschoppen afgelopen jaar en vanwege het emeritaat van mgr. Van 
Luyn. 

 
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, 
Beleidssector Liturgie 
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De referentschappen zijn nu als volgt verdeeld: mgr. Woorts - Bedevaarten; 
Betrekkingen Jodendom; mgr. Mutsaerts - Catechese; Jongeren; mgr. Eijk - 
CCEE; Medische Ethiek; Roeping en opleiding; mgr. Hoogenboom – 
Comece; mgr. Wiertz - Communicatie en Media; mgr. Hurkmans - Huwelijk 
en Gezin; mgr. Van den Hende - Interreligieuze Dialoog; mgr. De Korte - 
Kerk en Ouderen; Kerk en Samenleving; Vrouw en Kerk; mgr. Liesen – 
Liturgie; mgr. Punt - Missie en Ontwikkeling; mgr. Van Burgsteden - Nieuwe 
bewegingen; Oecumene; Religieuzen en Seculiere Instituten; mgr. De Jong 
– Onderwijs. (BH; KN/rkkerk.nl; 9 september 2011) 

Zacheüs over koormuziek in de liturgie 

Paus Benedictus XVI riep recentelijk op om 
gregoriaans en polyfonie opnieuw een 
bevoorrechte plaats te geven in de liturgie. Toch 
hechten nogal wat pastores groot belang aan de 
volkszang, die de inbreng van de gemeenschap 
versterkt. Het pas verschenen nummer van het 
liturgische tijdschrift ‘Zacheus’ buigt zich over de 
vraag hoe verantwoordelijken met die uitdaging 
kunnen omgaan. Ignace Thevelein vestigt er in zijn 
bijdrage allereerst de aandacht op dat de 
meerderheid van de westerse religieuze muziek voor de liturgie werd 
gecomponeerd. “Een groot gedeelte van de teksten komt uit de Bijbel, of 
vormt commentaar op Bijbelse woorden. Muziek probeert te verklanken 
waar het woord tekortschiet. 
Het is belangrijk om gelovigen aan te sporen tot samenzang. Maar 
anderzijds mag het koor niet worden herleid tot aanzingkoor. “Het koor kan 
het geloof uiten op een wijze die de gemeenschap niet zelf kan realiseren. 
Dankzij de meerstemmigheid en de rijkdom van het repertoire wordt het 
geloof ook op diepere wijze uitgedrukt.” Thevelein pleit er nog voor dat de 
gekozen muziek aansluit bij de liturgie, de gekozen lezingen en de tijd van 
het kerkelijk jaar. Dat is voor polyfonie minder evident. Er wordt best 
gestreefd naar een evenwicht tussen de verschillende muziekgenres. Dat 
vereist afspraken met de liturgische werkgroep en de voorganger. “Om de 
actieve deelname van de gelovigen te bevorderen kan het handig zijn om 
een volgblaadje te maken waarop alle teksten afgedrukt zijn.” 
 
‘Zacheus’ verschijnt viermaal per jaar (128 blz. per jaargang). Een 
abonnement kost 10 euro (voor het buitenland: 14 euro), een los nummer 3 
euro. Abonneren of een los nummer bestellen kan door overschrijving van 
het juiste bedrag op rekeningnr. 734-0222859-59, DE I.D. (Zacheüs), 
Guimardstraat 1 te 1040 Brussel. (BH; Kerknet; 11 september 2011) 
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Bisschoppelijke brief over kerkmuziek in het bisdom Groningen-
Leeuwarden 

In september 2011 is een bisschoppelijke brief ‘De 
lofzang gaande houden’ verschenen over 
kerkmuziek in het bisdom Groningen-Leeuwarden. 
Deze zeer verhelderende brief is verzonden aan 
pastores, parochiebesturen, liturgische 
werkgroepen, dirigenten, organisten, koren en 
koorbesturen, cantores, en allen van wie gedacht 
wordt dat hiermee hun belang gediend wordt. Voor 
wie zich verder wil oriënteren op gebied van 
muziek in de liturgie wordt een uitgebreide 
literatuurlijst toegevoegd. 

Het NSGV-bestuur in het Bisdom Groningen-Leeuwarden hoopt dat alle 
betrokkenen hiervan kennisnemen, en dringt aan op bespreking van de 
brief in eigen kring, en aanpassing van het beleid van de muziek in de 
liturgie. In de komende tijd zal de brief ook in de publiciteitskanalen van de 
NSGV de aandacht krijgen. (BH; Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-
Leeuwarden; september 2011) 
http://www.nsgv.nl/uploads/groningen/HerstructureringVanDeNSGVinHetBisdomGroningen.pdf 

Pastor Roderick laat verschillende gezangen horen en stelt een top-3 
samen 

Gregoriaanse gezangen worden al eeuwen gezongen. Het kent 
een speciaal notenschrift. Pastor Roderick laat verschillende 
gezangen horen en stelt een top-3 samen.  
http://www.rkk.nl/katholiek-nederland/tv/roderick-weet-
raad/detail_objectID703949.html 

Korenfestival 2012 NSGV Utrecht 

Op zondagmiddag 12 februari 2012 organiseert 
de NSGV Utrecht een korenfestival voor 
volwassen parochiekoren. Koren worden 
uitgenodigd een optreden te verzorgen van 
maximaal 15 minuten. Een van de gepresen-
teerde werken is een verplicht werk. Je kunt 
hierbij een keuze maken uit meerdere 
koorwerken; divers in stijl en genre en 

verschillend van moeilijkheidsgraad. De verplichte werken ontvang je zo 
spoedig mogelijk na opgave.  
Het festival begint om 13.00 uur met ontvangst, koffie en thee en zal om 
17.30 uur worden afgesloten met een gezamenlijk gezongen koorwerk.  
Laat je stem horen - Korenfestival 2012 NSGV Utrecht - Presenteer de 
mooiste koorwerken voor een enthousiast publiek - Laat je inspireren door 

http://www.nsgv.nl/uploads/groningen/HerstructureringVanDeNSGVinHetBisdomGroningen.pdf
http://www.rkk.nl/katholiek-nederland/tv/roderick-weet-raad/detail_objectID703949.html
http://www.rkk.nl/katholiek-nederland/tv/roderick-weet-raad/detail_objectID703949.html
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andere koren - Ontdek de kracht van het koor en ontvang praktische 
verbetertips van een deskundige jury. 
 
Waar: in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen 
Wanneer: zondag 12 februari 2012 
Hoe laat: van 13.00-17.30 uur 
Kosten: €125,- per koor 
Opgave: tel. 030 698 25 79 (06 499 573 18) 

of email nsgvutrecht@gmail.com 
(BH; NGGV Aartsbisdom Utrecht; Extra Nieuwsflits oktober 2011) 

Meditatiediensten in Advent 

De advent is een tijd van hoop, 
van verwachting, van vreugde, 
van waakzaamheid, van je 
voorbereiden op de komst van de 
Heer. Samen met de grote 
adventsfiguren Jesaja, Johannes 
de Doper, Maria en Jozef leeft de 
liturgie toe naar de geboorte van 
de Verlosser. Nergens wordt dit alles zo indrukwekkend verwoord als in de 
psalmen en de grote profetieën. Het gregoriaans brengt dit onder woorden 
en verklankt de vreugde waarmee dit alles gepaard gaat. Reden om in de 
advent Gregoriaanse meditatievieringen aan te bieden, die in Maastricht en 
Venray worden gehouden. 
Voorafgaand aan de dienst – die voor iedereen toegankelijk is – wordt er 
een inleiding/workshop gegeven aan de hand van de gekozen gezangen. 
Deze workshops zijn bedoeld voor gregoriaanszangers, maar ook voor 
mensen die met gregoriaans nader kennis willen maken. Ook oud-cursisten 
zijn van harte uitgenodigd. Tijdens de workshop is een pauze met koffie en 
thee. Voor de diensten hoeft men zich niet aan te melden, voor de 
workshops is dat wel gewenst. De workshop in Maastricht wordt gegeven 
door mgr. dr. A. Kurris en in Venray door drs. Ed Smeets. Voor de 
workshop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden is mogelijk 
via het secretariaat van de NSGV: nsgv@bisdom-roermond.nl. 
 
De meditatiediensten vinden plaats op zondag 27 november in de O.L.V.-
basiliek in Maastricht om 17.30 uur (workshop van 15.00 tot 17.15 uur) en 
op zondag 11 december om 18.00 uur in de Grote Kerk te Venray 
(workshop van 15.30 tot 17.45 uur). 
(BH; Bisdom Roermond; Nieuws van de NSGV; oktober 2011) 
 
 

mailto:nsgvutrecht@gmail.com
mailto:nsgv@bisdom-roermond.nl
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Symposium en voorstelling Zing'es 

Zing’es is een landelijk programma dat het zingen op de 
basisschool stimuleert. Doel van Zing’es is dat kinderen op 
alle scholen in Nederland in de toekomst (weer) regelmatig 
en goed zingen. Over het waarom en hoe van zingen in de 
klas organiseert Kunstfactor in samenwerking met Muziek 

telt!-partners Muziekcentrum Nederland en Fonds voor de Cultuur-
participatie op woensdag 30 november een symposium, afgesloten door 
een feestelijke voorstelling met onder andere Loes Luca en Kim 
Hoorweg.  Het symposium en de voorstellingen vinden plaats tussen 10.00 
en 16.00 uur in De Doelen in Rotterdam. Het programma van deze dag zal 
eind oktober bekend gemaakt worden. Noteer de dag alvast in uw agenda. 
Wilt u  het symposium en/of de voorstelling bijwonen of heeft u interesse in 
het project Zing'es? Dan kunt u contact opnemen met Kunstfactor via 
zinges@kunstfactor.nl. (BH; Kunstfactor; oktober 2011) 
 
 

Orgelbouwnieuws 
 
 
Restauratie Ibach-orgel St.-Gertrudiskerk, Bergen op Zoom 

 De Grote of St.-Gertrudiskerk te 
Bergen op Zoom werd in 1477 
voltooid. Van 1586 tot 1966 was zij in 
bezit van de Nederlands Hervormde 
Kerk. In het laatstgenoemde jaar 
werd zij wegens het kostbare 
onderhoud aan de burgerlijke 
gemeente overgedragen. In 1972 
werd de kerk getroffen door een felle 
brand. Een groot deel van het 
interieur inclusief het Del Haye-orgel 
uit 1771 ging verloren. Door de fusie 
van twee katholieke kerken in de 
binnenstad ontstond het plan om de 
Gertrudiskerk na herbouw opnieuw 
voor de katholieke eredienst in te 
richten. Het meubilair van beide 
kerken, waaronder het Ibach-orgel 
(1864) uit de kerk van de H. Maagd 
Maria, werd naar de inmiddels 
gerestaureerde Gertrudiskerk over-
gebracht. In 1987 is deze geconsa-

 
Ibach-orgel St. Gertrudiskerk  

te Bergen op Zoom (foto: René Verwer) 

mailto:zinges@kunstfactor.nl
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creerd door mgr. H. Ernst van Breda. Behalve voor erediensten wordt de 
kerk ook voor concerten gebruikt. 
Het Ibach-orgel, waarvan de kas volgens een ontwerp van de Brusselse 
architect Cels is gemaakt, werd indertijd ingespeeld door Alphonse Mailly 
(Brussel) en Friedrich Lux (Mainz). Het oorspronkelijk mechanische 
drieklaviersorgel met 41 registers werd in 1915 pneumatisch gemaakt en 
verkleind tot een tweeklaviers instrument. In 1970 werd de klank naar 
neobarokke inzichten gewijzigd. Nadat de Mariakerk in 1987 werd gesloten 
(en verbouwd tot Theater De Maagd) is het orgel overgebracht naar zijn 
nieuwe bestemming. Vanaf die tijd zocht men naar gelden om het 
monumentale instrument terug te brengen naar de originele staat. Een 
Stichting Restauratie Ibach-orgel Bergen op Zoom werd opgericht en men 
bracht ruim een miljoen euro bijeen om de restauratie te bekostigen. De 
werkzaamheden van 2009 tot 2011 werden verricht door Verschueren 
Orgelbouw, adviseurs waren (de onlangs overleden) Jan Jongepier en 
Rogér van Dijk. Van de 41 registers was de helft (deels) nog aanwezig en 
bruikbaar. Op 3 maart j.l. gaf organist titulair Janno den Engelsman een 
eerste bespeling, de officiële presentatie was op 3 september. Van de zes 
inspelingsconcerten vinden binnenkort nog twee plaats (30 oktober door 
Jos van Immerseel en 27 november door Bernard Winsemius). De 
Gertrudiskerk bezit thans drie orgels (een Rogier-orgel uit 1863, destijds 
gebouwd voor de Lutherse Kerk, en een Vlaams koororgel), voorts beschikt 
men nog over twee kistorgels! 
 
De dispositie van het Ibach-orgel luidt: 
Manuaal I (C-g³): Principal 16, Quintatön 16, Principal 8, Gemshorn 8, 
Gross gedackt 8, Viola di gamba 8, Octav 4, Hohlflaut 4, Quint 3, Octav 2, 
Scharff V (2’), Cornet IV (4’), Fagott 16, Trompete 8 
Manual II: Bordun 16, Principal 8, Bassethorn 8, Rohrflaut 8, Octav 4, Flaut 
dolce 4, Flautino 2, Mixtur III (1’), Fagot-Oboë 8 
Manual III: Salicional 8, Flaut angelica 8, Dolce 8, Quintatön 8, Flaut travers 
4, Viola 4, Flageolet 2, Euphone 8 
Pedaal (C-d¹): Principal 16, Subbass 16, Violonbass 16, Octavbass 8, Jubal 
8, Gedacktbass 8, Quintbass 5 1/3, Octavbass 4, Posaunenbass 16, 
Trompetenbass 8, Claironbass 4 
Werktuiglijke registers: Koppeling I-II, II-III, Afsluiters I, II, III, Pedaal, Pedal 
Forte, Zwelkast III, Ventil, Balgschel. Toonhoogte a’= 440, stemming 
evenredig zwevend 
(RV/ www.orgelnieuws.nl /de Orgelvriend) 

http://www.orgelnieuws.nl/
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Restauratie Adema-orgel St.-Agathakerk, Lisse 

 
Adema-orgel St.Agathakerk te Lisse (foto: René Verwer) 

 
 In de in 1903 gebouwde neogotische kruiskerk St.-Agatha te Lisse plaatste 
Joseph Adema in 1914 een tweeklaviersinstrument met 28 stemmen. Het 
ontwerp voor de dubbele kas – zoals in veel katholieke kerken uit die tijd – 

werd geleverd door Fr.W. Mengelberg. Het 
orgel kreeg pneumatische membraanladen 
volgens het systeem Nöhren, het pedaal 
werd uitgerust met kegelladen. Reeds in de 
jaren ’40 en ’50 voerde Hubert Schreurs de 
eerste wijzigingen in neoklassieke richting 
uit, o.a. door disponering van een 
Sesquialter en een Nasard. De restauratie 
van 1964 zou het instrument verder van 
zijn oorspronkelijke klank brengen: 
registers als Larigot 1 1/3’, Cymbale IV, 
Ruischpijp II deden hun intrede, het 
romantisch karakter van het instrument 
werd danig aangetast. Schreurs 
elektrificeerde de tractuur en leverde een 
nieuwe speeltafel, dit alles onder 
adviseurschap van  P.J. de Bruijn, die bij 
veel orgels verantwoordelijk was voor tot 
het omvormen van een romantisch tot een 

 
Adema-orgel St. Agathakerk te 

Lisse (foto: René Verwer) 
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halfslachtig neobarok geheel. Na de inspeling door Albert de Klerk werd het 
instrument ook voor concerten ingezet, initiatiefnemer hiertoe was de 
toenmalige titularis Ernst Gervais (1911-1993). Organisten als Feike Asma, 
Charles de Wolff, Arie Keijzer en Jean Langlais lieten zich er horen. Tijdens 
de volgende decennia volgden opnieuw wijzigingen, de Vox humana (ouder 
pijpwerk van Devos uit Brussel) vormde in 1993 de laatste uitbreiding. 
 

Na de kerkrestauratie (1993-2002) werd het 
orgel op de monumentenlijst geplaatst en kwam 
ook een restauratie in zicht. De opdracht 
daarvoor werd in 2009 gegeven aan Adema’s 
Kerkorgelbouw te Hillegom, adviseurs waren dr. 
Ton van Eck (namens de Katholieke Klokken- 
en Orgelraad) en Rudi van Straten (Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed).  Uitgangspunt was de 
terugkeer naar de oorspronkelijke klank, waarbij 
later toegevoegde stemmen op verantwoorde 
wijze in het geheel zouden passen. 
In 1914 bezat het ‘Groot Orgel’ – Adema 
gebruikt(e) nimmer de term ‘Hoofdwerk’ – een 
Violon 8’ én een Salicionaal 8’ (een Holpijp 
ontbrak, deze is in 1976 toegevoegd). In 1943 
bleef een wijdere strijker over en werd een 

Nasard 2 2/3’ verkregen door inkorting van pijpwerk. Beide registers zijn nu 
weer present, waarbij de Salicionaal het karakter heeft van een Franse 
Gambe, de Violon is meer een sterke Duitse strijker. De Octaaf 4’ en 
Roerfluit 4’ uit 1964 zijn gehandhaafd, de Mixtuur – volgens Adema-traditie 
in strijkersmensuur en progressio-samenstelling – heeft de niet-originele 
scherpe mixtuur uit 1964 vervangen. 
  
Geheel volgens de richtlijnen van het Caecilianisme bezat het Reciet 
Expressief drie 8’- strijkers (de Vox Coelestis 8’ niet meegerekend): een 
Vioolprestant (forte), een Viola di Gamba (mezzo-forte) en een Aeoline 8’ 
(piano). Het laatste register is thans teruggekeerd. De huidige Piccolo 
harmoniek is de in 1952 ingekorte Aeoline. Ook de Fagot-Hobo 8’ (Reciet) 
en de Violoncelle 8’ (Pedaal) zijn na eerdere opschuiving van een octaaf 
resp. inkorting thans weer in hun originele toonhoogte te horen. In 1964 
werd het pijpwerk van de Bazuin 16’ uitgebreid met 24 pijpen, waardoor via 
transmissie een Trompet 8’ en een Klaroen 4’ konden worden verkregen. 
Ook werden een Majorbas 32’ (Quint 10 2/3’) en een Gedekt 8’ aan het 
pedaal toegevoegd (als uitbouw van de Subbas 16’); alleen de Gedekt 8‘ 
(deels met nieuw pijpwerk) bleef gehandhaafd. 
 
De in de loop der jaren toegevoegde ‘bijlaadjes’ zijn verwijderd. De 
oorspronkelijke lade van het Reciet is in stijl  uitgebreid met twee 

 
Adema-orgel St. Agathakerk 
te Lisse (foto: René Verwer) 
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registercancellen. Ook voor het pedaal is een nieuwe kegellade gemaakt. 
Het elektrisch deel van de tractuur is vernieuwd en een nieuwe (inmiddels 
derde) speeltafel geplaatst met een digitale setzer-installatie. De voettreden 
voor de werktuiglijke registers zijn gehandhaafd.  
 
Het orgel laat zich aangenaam bespelen. 
De speeltafel staat nu tegen de balustrade 
tussen beide kassen (vroeger onder het 
Reciet waardoor het Groot Orgel minder 
goed te horen was). Het plenum heeft een 
mooi ‘katholieke’ uitstraling, niet te sterk en 
fraai in combinatie met de pedaal-
tongwerken die eveneens niet te dominant 
zijn (ook bij toegevoegde tongwerken van 
de manualen). De fraaie nuances van drie 
strijkers van het Reciet herinneren aan het Vermeulen-orgel in Woerden, 
vorige jaar eveneens door Adema gerestaureerd. De Fluit harmoniek als 
soloregister is vrij sterk, in de grondstemmen van het Groot Orgel mengt zij 
goed. De beide manuaaltrompetten zijn krachtig, het is alleen jammer dat 
de Trompet harmoniek van het Reciet bij gesloten zwelkast te sterk klinkt. 
De pianissimoklank in een werk als Cantabile van Franck is in Lisse niet 
optimaal, in een demi-Grand-Choeur functioneert dit register aangenamer. 
Wellicht kan de demping van de kast nog worden verbeterd. Samengevat 
beschikt de St.-Agathakerk te Lisse weer over een goed functionerend 
instrument, dat zowel voor de liturgie als voor concertgebruik een fraaie 
toekomst tegemoet mag zien.   
De dispositie van het orgel luidt (de combinatieregisters zijn met een * 
gemerkt): 
Groot Orgel (C-g³): Principaal 16, Bourdon 16, Prestant 8, Salicionaal 8 
(2011), Violon 8 (2011), Fluit harmoniek 8, Holpijp 8 (1976), Octaaf 4 
(1964), Roerfluit 4 (1964), Doublet 2 *, Mixtuur II-V (2011) *, Cornet V *, 
Trompet 8 *    
Reciet Expressief: Vioolprestant 8, Viola di gamba 8, Vox coelestis 8, 
Aeoline 8 (2011), Bourdon 8, Viola 4, Fluit harmoniek 4, Piccolo harmoniek 
2 *, Sesquialter I-II (1952) *, Trompet harmoniek 8 *, Fagot-Hobo 8 (C-H 
2011) *, Vox humana 8 (1993) 
Pedaal (C-f¹): Contrabas 16, Subbas 16, Openbas 8, Gedekt 8 (2011), 
Violoncel 8, Openfluit 4, Bazuin 16 *, Trompet 8 (deels 1964) *, Klaroen 4 
(deels 1964) * 
Wertktuiglijke registers (v.l.n.r.): Octaves graves II, Octaves aïgues I + II, 
Octaves graves I + II, I + II, P + I, P + II, Sequenzer <, Generaal Crescendo, 
Expression II, Sequenzer >, Octaves aïgues P + I, Tremolo II, 
Combinatieregisters I, idem II, idem Pedaal. 
(RV/brochure Adema’s Kerkorgelbouw 1966/de Orgelvriend 
1972/www.orgelnieuws.nl) 

 
Adema-orgel St.Agathakerk te Lisse 

(foto: René Verwer) 

http://0.0.7.180/www.orgelnieuws.nl
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Nieuwe uitgaven 
 

Derde cd Petra Veenswijk aan het Maarschalkerweerd-orgel in de H. 
Maria van Jessekerk te Delft 

Onder de titel 'Signature d'excellence 
II' is inmiddels de tweede cd 
verschenen, die Petra Veenswijk 
heeft gemaakt van 'haar' 
gerestaureerde Maarschalkerweerd-
orgel in de H. Maria van Jessekerk 
te Delft. Na de eerste cd, die al een 
aantal jaren geleden is opgenomen, 
en waarop het orgel  nog in de oude 
toestand is te horen, en de CD die 
direct na de restauratie verscheen, is 
dit de derde die Veenswijk van dit 
orgel heeft gemaakt. 
Omdat er over het orgel al veel is 
geschreven, doe ik dat hier niet 
meer, en beperk me tot wat er op deze CD aan mooie muziek  te horen is. 
Alle aandacht voor het orgel mag namelijk niet de aandacht afleiden van de 
prestaties van de organist Veenswijk speelt werken van Saint Saens, 
Franck, Guilmant, Dubois en Vierne. 
Vooral bij de vertolking van de Trois Pieces van Franck valt op dat zij 
persoonlijkheid legt in haar spel. Zij doet dit bijvoorbeeld met bepaalde 
registratiewijzen en kleine rubati.  
 
Binnen de in de loop van de twintigste eeuw ontwikkelde traditie van de 
Anti-romantiek hebben veel organisten de gewoonte  om de luisteraar een 
auditieve fotokopie van de bladmuziek te geven. Als men al enige 
muzikaliteit aan het spel toevoegt, bestaat die doorgaans uit speelmanieren 
die uit de boekjes zijn gehaald en/of in de opleiding aangeleerd. Het maakt 
daarbij vaak niet zoveel uit of je nu de ene of de andere organist hoort: men 
probeert allemaal te spelen op de manier 'zoals het moet'. Individuele 
muzikale persoonlijkheid speelt daarbij geen grote rol meer, omdat dat 
inmiddels al heel lang als romantisch/achterhaald wordt gezien. Maar er is 
al enige tijd iets aan het veranderen! Veenswijk levert daaraan een 
bijdrage. Dat vind ik van zeer groot belang. Hiermee geeft ze ook andere 
organisten het voorbeeld om deze weg weer in te slaan. Naar mijn mening 
is het de hoogste tijd dat de uitvoerend musicus weer meer gevoelens in 
zijn spel toont. De uitvoerder wordt ook niet voor niets interpreet genoemd: 
deze moet meer bieden dan genoemde fotokopie, moet aan de partituur 
a.h.w. een dimensie toevoegen. Dit in de wetenschap dat het voor de 
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componist niet mogelijk is om alle bedoelingen, gevoelens en inzichten, 
letterlijk op papier weer te geven. Zelfs ook niet met het toevoegen van 
soms zeer uitvoerige registratie- en speelaanwijzingen. Elke partituur is in 
wezen onvolmaakt. Het is aan de vertolker om die, zoveel als binnen  zijn 
vermogen ligt, auditief aan te vullen.  
 
Om, in strijd met wat ik eerder beweerde, toch een opmerking over het 
orgel te maken: op enkele plaatsen is de combinatie te horen van Vox 
humana met tremulant. Dit is misschien wel de mooiste van heel 
Nederland. 
 
Veenswijk vervolgt met Guilmant. Dat zou veel meer moeten gebeuren. In 
de traditie van de Anti-romantiek is er in bepaalde kringen in Nederland een 
zekere, m.i. volstrekt misplaatste, minachting gegroeid voor de werken van 
Guilmant. Maar ik zei het al: er is iets aan het veranderen. Voorzichtig is er 
al weer waardering voor Guilmant als muziekhistoricus, pleitbezorger en 
uitgever van oude muziek. nu moet door sommigen nog de stap worden 
gezet naar de waardering van hem als componist. met de vertolking van 
zijn zesde sonate, op zichzelf al een prestatie van formaat, levert Petra 
Veenswijk een belangrijke bijdrage aan het zetten van die stap. 
 
In de uitvoering van de werken van Dubois hoor ik iets heel bijzonders. 
Petra Veenswijk lijkt volkomen zichzelf, volkomen een met de muziek. Het 
klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, alsof het geen enkele moeite kost, 
volkomen natuurlijk. Het ontroert. En zo hoort het te zijn. 
 
De CD 'Signature d'excellence' deel II door Petra Veenswijk aan het 
gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel in de H. Maria van Jessekerk te 
Delft is te bestellen via www.veenswijkorgel.nl en is ook in de kerk 
verkrijgbaar. Prijs 17.50 euro.  

Paul Houdijk 
 
Gregoriaans-methode met kinderen ! 

Een wel heel opmerkelijke uitgave is onlangs 
verschenen bij het Ward Centrum Nederland: een kleine 
methode met als ondertitel "Gregoriaans zingen met 
kinderen in twintig lessen". De eigenlijke titel van de 
methode, geschreven door Wilko Brouwers van het 
Centrum, is "Het Woord dat vleugels kreeg". Je zou 
zeggen: Is dat commercieel nog haalbaar in Nederland, 
zo'n methode?  
Een moedig besluit om deze methode, bestaande uit 

een uitgebreide handleiding voor de docent (incl. cd met stukjes 
gregoriaans) en een werkboek voor kinderen uit te geven. "De uitdrukking 
'gevleugelde woorden' - al te vinden in de poëzie van Hoemrus - komt voort 

http://www.veenswijkorgel.nl/
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uit een prachtige gedachtegang: hoe kunnen woorden tijd en ruimte 
overbruggen en anderen bereiken? Dat kunnen ze als ze vleugels hebben 
en vliegen als vogels  ... Het tijdloze en ruimtelijke karakter van het 
gregoriaans hangt nauw samen met het geheel eigen melodische en 
ritmische idioom ervan", aldus auteur Wilko Brouwers in het voorwoord. 
De methode is uiteraard bedoeld voor liturgische kinderkoren, waarvan de 
jonge zangers "in staat zijn op toon te zingen en ... al ervaring hebben 
opgedaan met muzieknotatie en het systeem van de relatieve solmisatie". 
Dat zullen er niet zo heel veel zijn in Nederland, vermoed ik. Maar wat niet 
is, kan nog komen!  
De methode neemt de kinderen mee op een vogelvlucht door het kerkelijk 
jaar, waarbij ze de eeuwenoude, maar nog steeds levende traditie kunnen 
voelen.  
Waarom zou een kinderkoor niet de meest simpele 'Kyrie eleison' kunnen 
zingen? Of een 'Puer natus in Betlehem, alleluia'? De repertoirelijst telt 13 
gezangen uit met name de 'Graduale Simplex' van Advent tot Pinksteren en 
gaat niet verder dan "groepjes van drie noten". Allemaal heel begrijpelijk 
uitgelegd, dus dat moet er toch voor kunnen zorgen, dat het repertoire van 
onze liturgische kinderkoren zich niet meer hoeft te beperken tot het niveau 
van de toverballenboom ...  
De eenvoudige Latijnse gezangen worden allemaal vertaald. Ook aan 
stemvorming is gedacht: zo wordt een aantal keren eerst gezongen op 
'noe'. Wie weet worden we binnenkort verblijd met een Litanie van alle 
heiligen, Creator alme siderum (advent) of Veni Sancte Spiritus 
(Pinksteren) in onze parochiekerk gezongen door kinderen. Daarmee 
staande in de hele lange traditie, die Jan Valkestijn nog zo treffend heeft 
beschreven in zijn "Geschiedenis van de jongenszang". Drie gezangen zijn 
te beluisteren op de website www.wardcentrumnederland.eu 
Jammer alleen, dat heel veel van de 94 gezongen zijn door Wilko Brouwers 
zelf i.p.v. een kind. Zou er op het Ward Centrum nou geen enkel zangertje 
geweest zijn? Slechts vijf muziekvoorbeelden zijn gezongen door een 
kinderkoor, Clari Cantuli uit België. Misschien een idee voor een tweede 
druk? 
We wensen deze methode nog vele herdrukken toe, want het is zeer 
aanbevelenswaardig! (Ruud Hoogenboom) 
 
* Wilko Brouwers, "Het Woord dat vleugels kreeg, Gregoriaans zingen met 
kinderen in twintig lessen, werkboek (48 blz.) en (docenten)handleiding 
(ringband, 68 blz., incl. cd), 1e druk, 2011. 
Voor meer info: www.wardcentrumnederland.eu. Het boek is uitsluitend 
verkrijgbaar bij Broekmans & Van Poppel te Amsterdam: 
www.broekmans.com 
 
 
 

http://www.wardcentrumnederland.eu/
http://www.wardcentrumnederland.eu/
http://www.broekmans.com/
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Klassieke Muziek Agenda 2012 

Onlangs is al weer de 28ste editie verschenen van de Klassieke Muziek 
Agenda 2012. Uitgeverij Resonans, en dan met name samensteller Bob 
Faber, heeft hiermee weer zijn uiterste best gedaan om in een compacte 
uitgave ook nog wat interessante méér-informatie te stoppen, waardoor het 
geheel dus ook meerwaarde krijgt in vergelijking met een gewone studie- of 

werkagenda. 
Naast de normale zaken als schoolvakanties, 
kalenders, Feestdagen en de altijd aanwezige 
Componisten-alfabet, tijdperken in de 
muziekgeschiedenis en toonsoorten is er deze 
keer extra aandacht voor Alphons Diepenbrock 
(1862-1921), John Cage (1912-1992) en Rudolf 
Escher (1912-1980), van wie we hun 150- of 
100-jarige geboortejaar vieren in 2012. Er is 
natuurlijk ook weer een lijst met componisten-
gedenkjaar 2012 en 2013; altijd handig als je 
hiermee iets wilt doen qua voorbereiding van 
concerten. Uiteraard ook aandacht voor de 
symfonieorkesten en conservatoria in ons land 
en België. 
De veel te vroeg gestorven pianist Rian de 
Waal (1958-2011) heeft een 'in memoriam' 

gekregen. Bijzonder is de aandacht voor het "Sweelinck Monument", een 
verzameling van 17 cd's, uitgebracht in drie delen (6 luxe cd-boekuitgaven). 
Op initiatief van Harry van der Kamp is voor het eerst in de geschiedenis 
het complete vocale werk van Jan Pieterszoon Sweelinck opgenomen door 
het Gesualdo Consort Amsterdam. Voor meer info en bestelling: 
www.jpsweelinck.nl. Ook van hem vieren we een jubileumjaar (1562-1621)! 
En dat Gustav Mahler onverminderd populair is in Amsterdam behoeft geen 
betoog, hoewel dat een leesbaar en informatief stukje tekst is geworden. 
Als altijd aanbevolen voor musici, die een handzame agenda op prijs 
stellen. (Ruud Hoogenboom) 
* Klassieke Muziek Agenda 2012, samenstelling Bob Faber (Hellendoorn, 
Uitgeverij Resonans, 2011), ISBN 978-90-77860-18-2; 12,95 euro, 
info@uitgeverij-resonans.nl, 0548-655263. 

CD Ad laudandum Dominum 

CD Ad l vers van de pers! Nu beschikbaar! Sacred music from romantic 
Flanders, vol. 2. Na het geslaagde “O sacrum convivium – sacred music 
from romantic Flanders vol.1” was er tijd voor een waardige opvolger. Daar 
het eerste volume nog muziek bevatte van I. Mortelmans, J. Van Nuffel, S. 
Nees, L. De Vocht, E. Wambach, F. Van de Velde en A. De Boeck is 
volume 2 volledig gewijd aan August De Boeck. 

http://www.jpsweelinck.nl/
info@uitgeverij-resonans.nl
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“Ad laudandum Dominum” bevat naast 
zijn integraal orgelwerk tevens een 
ordinarium, vijf motetten en, als extra, 
vier motetten van zijn leerling Gaston 
Feremans. Tijdens het Michielsconcert 
in de Brusselse Kathedraal op 29 
september jl. werd het officiële startsein 
gegeven van het August De Boeck-
jubileumjaar. In aanwezigheid van 
notabelen van de Gemeente Merchtem en leden van het August De Boeck 
– Comité werd een selectie van werken uit de CD ten gehore gebracht en 
konden de eerste exemplaren aangekocht worden. 
(BH; Kurt Bikkembergs, Kapelmeester St.-Goedele en St.-Michiels 
Kathedraal van Brussel; oktober 2011) 
 
 

Opleidingen, cursussen, studiedagen 

Studiedag: 
Nieuwe bundel orgelbegeleidingen bij Gezangen 
voor Liturgie 

“Zingt en speelt…” - Nieuwe bundel 
orgelbegeleidingen bij Gezangen voor Liturgie - 
Studiedag voor organisten en presentatie van de 
nieuwe bundel orgelbegeleidingen bij GvL. 
 

Georganiseerd door: 

• de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) 
in het bisdom Rotterdam;  

• de afdeling Pastorale Dienstverlening van het 
bisdom Rotterdam; 

• de Stichting Liedbundel (SLB). 
 
Datum: 26 november 2011 van 09.30 – 13.00u 
Locatie: H. Laurentiuskerk, Leidseweg 102, 

2251 LG Voorschoten, tel. 071 - 561 25 08 
Entree: EUR 10,-- 

 
Programma: 
09.30–10.00u  Inloop met koffie/thee 
10.00–10.45u Welkom 
 • Inleiding door Marc Schaap, voorzitter van de 

werkgroep orgelbegeleidingen bij GvL 
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en samensteller van de bundel. 
 • Inhoud en opzet van de begeleidingenbundel. 
 • Presentatie van de begeleidingenbundel door 

Jos Vranken, voorzitter van de SLB. 
 • Uitreiking van het 1e exemplaar aan de 

voorzitter van de NSGV, dr. Richard Bot. 
10.45–11.00u Pauze met koffie/thee 
11.00–12.00u 
 

Interactieve workshop door Aart de Kort, lid van de 
werkgroep orgelbegeleidingen bij GvL en  
organist van de kathedraal te Rotterdam 

12.00–12.30u 
 

Lunch met koffie/thee (U wordt verzocht zelf een 
lunchpakket mee te nemen.) 

12.30–13.00u Orgelconcert door Aart de Kort 

 
Op deze studiedag is er o.a. gelegenheid de nieuwe begeleidingenbundel 
tegen gereduceerde prijs te kopen. Uitgebreidere informatie uiterlijk vanaf 1 
november op www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam 
Meer informatie ook telefonisch op 010 - 481 51 84 (donderdagen) of op 
06 - 361 456 94. 
Aanmelden per e-mail aan Marc Schaap: m.schaap@bisdomrotterdam.nl  
(BH; NSGV in het Bisdom Rotterdam; 12 oktober 2011) 
 

Werkbijeenkomst kerkzangen en -lied in een pluriforme cultuur 

Kerklied in ontwikkeling - Kerkzang en kerklied in een pluriforme cultuur - 
een werkbijeenkomst (tijd en plaats zijn nog niet bekend) voor cantores, 
organisten en andere kerkmusici, en/of cantorijleden, voorgangers, 
gemeenteleden, kerkenraadsleden en alle andere geïnteresseerden. 
 
Wat? 
Kerkzang anno heden is veel minder vanzelfsprekend dan het enkele 
decennia geleden was. Toen had elke kerk zijn liedbundel met eigen 
repertoire. Met de komst van het Liedboek was er zelfs een liedboek voor 
de kerken – in meervoud – beschikbaar. 
De tijden wijzigen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuwe 
liedboek. Velen zingen inmiddels uit veel meer dan één bundel. Er wordt 
veel vaker dan voorheen gevraagd om meer en om anders. Beleving bij het 
zingen is voor velen kenmerk van het ware. Vooral in dat opzicht is de tijd 
duidelijk veranderd. Beleving, emotie is een criterium geworden naast 
inhoud, tekst, muziek. Waar komt emotie bij het zingen eigenlijk vandaan? 

http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam
m.schaap@bisdomrotterdam.nl
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Waardoor wordt die emotie bewerkt? Tekst? Muziek? Context? Nog iets 
anders? 
In deze werkbijeenkomst – een dagdeel van 2:30 uur - komen deze 
aspecten aan bod: wat is er allemaal (weet je zeker dat je eigen beeld van 
het kerklied anno heden volledig is?), hoe zit het met kerkzang en emotie 
(weet je zeker dat je dat zelf helemaal in beeld hebt?). De bijeenkomst 
heeft een praktisch karakter. 
Naast deze twee hoofdvragen kunnen veel meer zaken aan de orde 
komen, in overleg met degene die de werkbijeenkomst aanvraagt. 
 
Voor wie? 
De werkbijeenkomst is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in het 
kerklied. De bijeenkomst kan worden aangevraagd door een gemeente, 
een gemeentelijke groep (bijvoorbeeld allen die bij de kerkmuzikale en 
liturgische praktijk betrokken zijn), cantorijen, cantores, kerkkoren en - 
dirigenten etc. uit een bepaalde regio. Kerkzang.nl richt zich op het brede 
spectrum van protestantse kerken. 

Door wie? 

De werkbijeenkomst wordt geleid door een ter zake kundig kerkmusicus. 
Met de aanvrager worden eerst de wensen geïnventariseerd, en vervolgens 
wordt gekeken welke persoon hierbij gevraagd kan worden. 

Waar? 

De werkbijeenkomst wordt op locatie gegeven. Dat wil zeggen: in het eigen 
kerkgebouw o.i.d. Op termijn is er ook een tweede mogelijkheid, namelijk 
dat de bijeenkomst plaats vindt in het Davidicum, de ruimte van Kerkzang.nl 
in het Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort (of in de nabije omgeving). 

Wanneer? 

De werkbijeenkomst kan op elk moment worden aangevraagd. Datum, 
plaats en tijd worden in onderling overleg bepaald. 

Prijs 

€ 250,-- (In de prijs zijn verrekend: honorarium en kosten van de docent en 
bureaukosten). 

Informatie en aanmelding 

Kerkzang.nl , Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, 033 - 258 64 84, 
bureau@kerkzang.nl; www.kerkzang.nl (zie onder ‘de praktijk’). 
(BH; Centrum voor de Kerkzang; 14 oktober 2011) 
 

mailto:bureau@kerkzang.nl
http://www.kerkzang.nl/
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Zingen met Tom Löwenthal 

Het mediorenkoor, verbonden aan de Titus Brandsma 
Parochie te Oss, bestaat in november a.s. 25 jaar. Eén 
van de activiteiten is een workshop met Tom Löwenthal, 
welke activiteit wij graag onder de aandacht willen 
brengen. Op zaterdag 12 november viert het 
Mediorenkoor van de Titus Brandsmaparochie uit Oss 
haar 25-jarig bestaan. 
Tom Löwenthal heeft van een flink aantal gezangen van 
het koor de muziek geschreven, waarbij o.a. Huub 
Oosterhuis dan de teksten heeft gemaakt.  

U bent van harte welkom om deze studiesessie met Tom Löwenthal mee te 
maken! De middag begint om 14.00 en eindigt om 17.15 uur en wordt 
gehouden in de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, 5342 GC Oss. 
De kosten hiervoor bedragen € 10,00 per persoon, inclusief koffie en thee. 
Aanmelden kan tot 5 november a.s. per email: 
25jaarmediorenkoor@hotmail.nl. Wel aangeven welke stemgroep u heeft! 
Het bedrag ad € 10,00 graag gelijktijdig met uw aanmelding overmaken op 
ING rekening 29 56 928 t.n.v. FJM Simonis, onder vermelding van 
Mediorenkoor. (BH; Frank Simons;september 2011) 

Sytze de Vries komt naar Zangdag NSGV Den Bosch! 

De jaarlijkse zangdag van de NSGV in het bisdom Den 
Bosch zal ook dit jaar weer plaatsvinden in de Abdij van 
Berne (Heeswijk) en wel op zaterdag 5 november. 
Tekstschrijver ds. Sytze de Vries heeft zich al bereid 
verklaard mee te werken aan deze dag. Hij werkte vele 
jaren als predikant, onder andere in de Oude Kerk in 
Amsterdam, waar hij veel liturgische teksten schreef die 

getoonzet zijn. Zo is een enorme schat aan liederen en gezangen ontstaan 
die inmiddels een plaats gekregen hebben, ook in RK. liturgie. 
We studeren deze dag bekende en onbekende composities in op zijn 
teksten. De tekstdichter zal ze zelf inleiden. 
De zangdag vindt plaats van 10.00 - 16.00 uur in de Abdij van Berne, 
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. 
De kosten bedragen € 12,50, koffie en lunch inbegrepen. Dit bedrag s.v.p. 
overmaken op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-
Gregoriusvereniging Schijndel, onder vermelding van ‘Zangdag 2011’. 
Aanmelden z.s.m. maar uiterlijk 24 oktober per e-mail 
nsgv@bisdomdenbosch.nl. Vermeld s.v.p. het aantal personen en de 
stemgroepen. Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de 
kosten. Geef u bijtijds op! Helaas hebben we vorig jaar tientallen mensen 
moeten teleurstellen! (BH; Nieuwsbrief NSGV Den Bosch, jaargang 5, 
nummer 4 – augustus 2011) 

mailto:25jaarmediorenkoor@hotmail.nl
mailto:nsgv@bisdomdenbosch.nl
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(advertentie) 

 
 

HET HARTEBRUGKOOR 
 
Vacature dirigent m/v in Leiden 
 
Het Hartebrugkoor is per direct op zoek naar een nieuwe dirigent(e)  
Dit unieke gemengde koor bestaat uit ruim 50 leden, inclusief een Schola 
Cantorum, en verzorgt op niveau de muzikale invulling van de liturgische 
vieringen in de Hartebrugkerk, een monumentale Waterstaatskerk midden 
in het centrum van Leiden. Het koor wordt begeleid door vaste organisten 
op het Maarschalkerweerdorgel. 
De repetities vinden plaats op woensdagavond in de Romanuszaal, achter 
de kerk. 
Het repertoire omvat meerstemmige latijnse missen en  klassieke motetten 
in een breed repertoire van de renaissance tot en met de 20e eeuw. 
De Schola Cantorum verzorgt de vaste en wisselende gregoriaanse 
gezangen, waarbij een assistent-dirigent tot de mogelijkheden behoort.  
 
Wij willen graag in contact komen met een dirigent(e) die op professionele 
en enthousiaste wijze het Hartebrugkoor kan leiden. Het bezit van een 
praktijkdiploma kerkmuziek strekt tot aanbeveling. 
Vergoeding en rechtspositie in overleg met het kerkbestuur. 
 
Sollicitaties kunt u richten aan: 
Kerkbestuur Hartebrug 
t.a.v. Secretaris Hartebrugkoor 
Haarlemmerstraat 106 
2312 GD Leiden 
 
www.hartebrug.nl 
www.hartebrugkoor.nl 
 
 

http://www.hartebrug.nl/
http://www.hartebrugkoor.nl/
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Column 
 
36 SITUATIONS DRAMATIQUES  (Deel 1 van 3) 

Evert Wagter 
 
De schrijver Georges Polti heeft in de negentiende eeuw een lijst gemaakt van 
dramatische (drama < grieks drama = handeling, verhandeling, toneelstuk, van 
drān - doen, verrichten, handelen. Het Griekse woord had aanvankelijk een 
algemene betekenis; ook de komedie viel onder drama.) situaties die zich 
zouden kunnen voordoen in een verhaal of een voorstelling. Hij heeft deze lijst 
(of misschien wel ‘theorie’) gebaseerd op de bestudering van oude Griekse 
teksten en op klassieke en toentertijd eigentijdse, vooral Franse literatuur. Polti 
zegt zich gebaseerd te hebben op het werk van de Italiaanse Carlo Gozzi 
(1720-1806). Die 36 situaties, meer zijn er niet. Volgens Johann Wolfgang 
Goethe (1749-1832) heeft Friedrich von Schiller (1759-1805) zich beijverd in 
het vinden van meer ‘dramatische situaties’, het bleek niet mogelijk; sterker 
nog, Schiller haalde de 36 niet. Het gepubliceerde boek van Polti uit 1912 is in 
1916 in het Engels vertaald en is sindsdien uitgegroeid tot een basisboek voor 
dramaturgen, schrijvers etc. Bovendien zijn er andere, vaak kortere en soms 
meer populaire lijsten verschenen (20 Master Plots And How To Build Them, 
Ronald B. Tobias) en, recent, in 2007, publiceerde de Nederlandse toneel- en 
scenarioschrijver Jan Veldman ‘De 36 dramatische situaties’, dezelfde lijst maar 
met andere voorbeelden: uit de klassieke en moderne literatuur, geschiedenis, 
film, strips en videogames (Sic!). Deze voorbeelden breid ik graag uit met: 
Kerk-, koor- en kerkmuziekleven. Het is allemaal uit het leven gegrepen! En ik 
ga vanzelfsprekend vrijelijk met de situaties om. Om van dit KDOV-blad geen 
Speciaal Nummer (Dat is het met alleen de opname van een column van mijn 
hand toch al! ;-) of Themanummer te maken, zal ik de bespreking van de 
dramatische situaties in Kerk, koor- en kerkmuziek verdelen over drie columns, 
waarvan nu de eerste.  
 

1 Implorer (smeken) – Supplication – Smeekbede (vervolger, 
smekeling, een autoriteit wiens of wier beslissing dubieus is;               
tegenstelling medelijden – standvastigheid)      
Het begint al goed: dubieuze beslissing. Wie kent ze niet in de Kerk? 
Personele beslissingen, inhoudelijke (w.o. liturgische en kerkmuzikale) 
beslissingen. Wier beslissing? Doordat er nauwelijks vrouwen 
‘beslisplaatsen’ bezetten is ‘wiens’ meer op zijn plaats dan ‘wier’. Op naar 
de matriarchale samenleving en een Matriarchale Kerk! ‘Een smekeling zo 
kom ik tot Uw troon.’ 
 
2 Sauver (redden) – Deliverance – Bevrijding, redding (een 
ongelukkige, bedreiger, redder; tegenstelling het antisociale – het 
sociale)  
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Bevrijding en redding zijn woorden die vanuit de Schrift regelmatig tot ons 
komen; sterker, het zijn centrale begrippen: redding, bevrijding, verlossing. 
Evenzogoed zullen we moeten bevrijd worden van al te grote eerzucht, 
narcisme en wat niet al. Is het zo dat we ons ook moeten bevrijden of 
bevrijd dienen te worden van de gevolgen van dubieuze beslissingen? En 
wat te denken van ‘bevrijding van wansmaak’! En... redders van het 
kerkmuziekvak en -opleiding hebben we nodig!    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3 Venger un crime (een misdaad wreken) – Crime pursueded by 
vengeance –  Misdaad als gevolg van wraak (een wreker en een 
misdadiger; tegenstelling eer - wet) 
Letterlijke, openlijke misdaden, letterlijke, publieke wraak, ik heb er (nog) 
geen voorbeelden bij. Ofschoon, liturgische voorschriften die bewust met 
voeten getreden worden, goed fout, maar misdaad? Misdaden als daden 
die mis zijn, fout zijn, die kennen we natuurlijk wel. En misse daden en 
wraak in het gedachteleven: ook niet fris. Misdaad als gevolg van wraak: 
eerst wraak dan – als gevolg daarvan – misdaad. Het zou kunnen. Wraak 
na een goede beslissing ‘Hij is op een prestigieuze plek benoemd en ik 
niet!’ ‘Ik’  (Niet ik! EW) zou dan wraak kunnen nemen door roddels en 
leugens te verspreiden, waarop de ‘Hij’ wraak zou kunnen nemen. 
 
4 Venger un proche (een naaste wreken) – Vengeance taken for 
kin(dred) upon kin(dred) – Wraak tussen verwanten (wrekende 
bloedverwant, schuldige bloedverwant, herinnering aan het slachtoffer 
verwant aan beiden; tegenstelling persoonlijke ambities – familie-eer) 
Het voorbeeld uit de vorige ‘situation dramatique’ zou ook hier kunnen 
passen als bloedverwant niet familiaal maar collegiaal wordt opgevat. En 
als wraak weer ‘overdrachtelijk, figuurlijk’ wordt gezien, zijn we weer binnen 
de Kerk. Het collegiaal bestuur van de Nederlandse Kerk, collegiaal overleg 
van de dirigenten van een parochie, collegiaal overleg van de besturen van 
de diverse diocesane NSGV-afdelingen, van de KKOR, de ISOK, de KDOV, 
de NSGV en de Nederlandse Bisschoppenconferentie en haar/zijn 
vertegenwoordigers, remplaçanten. Dat overleg kan hartelijk zijn, 
gereserveerd, wantrouwend en het kan ook gewoon (gek genoeg, bij zoveel 
gezamenlijke belangen) ‘niet’ zijn. 
 
5 Être traqué (achtervolgd worden) – Pursuit – Achtervolging (straf en 
een vluchteling; tegenstelling opstandig individu – gevestigde 
overmacht) 
De Kerk straft regelmatig, met name onwelgevallige theologen/-
wetenschappers. Uitsluiting van het celebreren, van de communie. En… 
achtervolging in de zin van ‘met een speedboot door de Amsterdamse 
grachten’, neen, dat niet, maar verdachte theologen steeds op de hielen 
zitten, dat weer wel. Het is over het algemeen ook beter niets te zeggen 
dan iets te zeggen. Niet iedereen kan dat opbrengen; uw nederige dienaar 
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heeft daar moeite mee. Bovendien, we zijn allen dienaren, geen 
dienstknechten. En goede leiding, goede collegae zijn juist goed doordat ze 
kunnen luisteren naar dienaren. En dat geldt ook voor koordirigenten en 
hun koorleden. Desalniettemin zijn er velen tot vlucht gedwongen.  
                                     
6 Détruire (verwoesten) – Disaster – Ramp, groot onheil (een overwon-
nen macht, een overwinnende vijand of een boodschapper; tegenstel-
ling kwetsbaar individu – kwaadwillende maatschappij)  
Dé ramp voor en van de Kerk is het misbruik. Geen ramp die de Kerk 
onverwacht treft, maar een ramp die leden, dienaren van de Kerk zelf over 
de Kerk hebben afgeroepen. Dat heeft de Kerk veel krediet en geld gekost 
en gaat nog veel meer geld en krediet kosten. Terecht! Hoewel, het is 
wellicht niet de Kerk maar de kerkleden, in alle lagen. Paus en dogma’s, ik 
heb er geen moeite mee. De wezenlijke inhoud (substantie) is 
onveranderlijk, de accidenties (de personele bezetting van de Pauszetel, de 
tekst die het dogma duidt) vragen om eigentijdse invulling. Veel onheil komt 
op ons af, juist doordat de accidenties als onveranderlijk worden gezien.   
 
7 Posséder (bezitten) – Falling prey to cruelty or misfortune – Ten 
prooi vallen aan wreedheid of tegenspoed (een ongelukkige, een 
meester, een rampspoed; tegenstelling individu – het lot)  
Is het Rooms-Katholiek zijn een lot? Ik weet wel: Zuid-Europa is rooms-
katholiek, Noord-Europa protestant (en - gedeeltelijk - Oost-Europa 
orthodox en gedeeltelijk West-Europa anglicaans). Waar je geboren in 
Europa bent, dát bepaalt je godsdienst. (Trouwens, waar je geboren bent in 
de wereld, ook!) Terzijde: is begrotingsdiscipline een protestante trek en 
bepaald geen Rooms-Katholieke eigenschap? Tegenspoed kennen onze 
collegae voldoende: financieel, op de werkvloer/in het veld. 
 
8 Se révolter (in opstand komen) – Revolt – Opstand                                                                                            
(tiran, samenzweerder; tegenstelling zittende macht – opkomende 
macht)                           
Niets menselijks is ons, musici, vreemd. De tijd dat een dirigent als tiran 
heerste (en directeur) werd genoemd ligt achter ons. Er vliegt ons geen 
Liber Usualis meer om het hoofd. Een vorm van opstand is tegenstand. De 
vernieuwingen van de jaren zestig hebben veel ophef veroorzaakt en 
hebben geleid tot kerkverlating. Meer kerkverlating dan in latere decennia? 
Er is nog steeds ophef over ‘verkeerde’ liederen. En over ‘te klassieke’ 
priesters. En over… tja, waarover eigenlijk niet. Ophef over wansmaak (Le 
bon goût, lieve mensen, er is smaak, verschil van smaak en geen smaak!). 
En bijna alles moet in de liturgie uitgevochten worden. Niet erg, 
vanzelfsprekend zelfs, als liturgie hoogtepunt en bron van kerkelijk, 
godsdienstig en religieus leven is. 
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9 Être audacieux (dapper, moedig zijn) – Daring enterprise - Vermetele 
onderneming  (een dapper leider, een object, een tegenstander; 
tegenstelling mens die durft – onbekend terrein) 
Het ontbreekt ons gelukkig niet aan dappere leiders: de ambtelijk secretaris 
van de ISOK, Marc Schaap, de voorzitter van de NSGV Richard Bot en 
zoveel anderen. En iedere column van – alweer – uw dienaar is een 
gewaagde onderneming. Als u denkt: ‘Dienaar? Een horzel!’ U doet het er 
maar mee! 
 
10 Ravir (van vrijheid beroven) –  Abduction – Ontvoering                                                      
(ontvoering, ontvoerde, wachter; tegenstelling gewenst verblijf in een 
zelfgekozen wereld - gedwongen verblijf in een andere wereld) 
Kerkelijk medewerkers die letterlijk ontvoerd worden? Ik ken ze niet. 
Intellectuele ontvoering bestaat wel. Mensen die met geestesgoed van een 
ander aan de haal gaan, andermans ideeën als eigen gedachten verkopen, 
bijvoorbeeld concert- en cd-programma's kopiëren. Als ontvoering ook 
oplichting (ontvoeren van nauwelijks controleerbare activiteiten) kan zijn, 
dan is toehoorder bij een masterclass niet hetzelfde als deelnemer.  
 
11 Résoudre un énigme (een raadsel oplossen) – The enigma – 
Raadsel (ondervrager, zoeker, probleem; tegenstelling mysterie – 
menselijk verstand) 
Hier heeft de Kerk patent op, op mysterie! Toch kan de Kerk niet zonder 
ratio. In de theologische arbeid niet, en ook niet in de liturgische. De dichter 
Dèr Mouw schreef ooit: ''k Ben Brahman maar we zitten zonder meid.' En 
zo is het, mysterie zus, mysterie zo, maar er moet gewoon gerepeteerd, 
georganiseerd worden. Voorop staat het zoeken van het gelaat van de 
Heer,  dat is waar maar als de missionaris geen fiets heeft (Missie 
Verkeersmiddelen Actie) kan hij anderen niet tot zoeken bewegen.  
 
12 Obtenir ou conquerir (verwerven) – Obtaining – Verwerving (een 
verzoeker en een tegenstander die iets weigert of scheidsrechter en 
twee partijen tegenover elkaar; tegenstelling heersende macht – 
opkomende macht)  
Oef, oef, de heersende macht tegen de opkomende macht: de klassieke 
Kerkstructuur en de opkomende, (te) zeer zelfbewuste groep van 
gelovigen. Macht neem je (Heeft meestal niets met kunde te maken!), 
autoriteit wordt geschonken (Doorgaans op basis van kunde, in vak en 
sociale omgang.). Bij de dirigent is het niet anders. Een dirigent, en zeker 
een 'kerkelijk dirigent' , kan met zijn koorleden meeleven maar hoeft niet 
mee te lijden. aan medelijden heeft niemand wat, aan medeleven wel. 
 
1 Wordt vervolgd!                                                                                                                              
2 En wat houdt dat vervolg dan wel in...? Cliffhanger!                                                                                                                               
3 Literatuurlijst bij het derde deel! 
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