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Redactioneel 
 
Dit nummer verschijnt nogal kort na het vorige nummer. Het zomernummer 
had uw redactie snel en efficiënt gereed gemaakt om te laten drukken….. 
en toen ging de drukker met vakantie! 
 
Dit nummer staat onder meer in het teken van de komende Algemene 
Ledenvergadering op 6 oktober aanstaande. René Verwer geeft ons 
informatie over het orgel van de locatie: de St.-Augustinuskerk in Utrecht.. 
 
Ook geven we drie recensies: van een roman, een (symposium)boek en 
een tijdschrift. 
 
Jeroen Pijpers, hoofdredacteur 
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Van het bestuur 

Ontwikkeling rechtspositie 

Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden, want de 
geplande bijeenkomst op 22 mei 2012 met de economen is door 
omstandigheden niet doorgegaan. De belangrijkste overeenkomst 

die tot nu toe is bereikt, betreft de anciënniteitsregeling die per 1 januari jl. 
al is ingevoerd. Andere onderwerpen waarover op dit moment nog 
gesproken wordt zijn herziening van het “Schema vaststelling totaal aantal 
arbeidsuren” en een bevoegdheidsregistratie van kerkmusici.  
(BH; september 2012) 

Jaarvergadering KDOV 2012 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2012 
die zal plaatsvinden op zaterdag 6 oktober a.s. in en rond de St.-
Augustinuskerk in Utrecht. Voor meer details zie pag.14. 

(GC; september 2012) 

Uw onderwerpen ter discussie op de jaarvergadering 

Wij nodigen u van harte uit voorstellen in te brengen voor discussie 
op de jaarvergadering van 6 oktober a.s. Het bestuur zal uit de 
ingebrachte onderwerpen een passende selectie maken. Wij zien 

uw voorstellen of rondvraagpunten graag tegemoet via e-mail: 
secretaris@kdov.nl. (GC; september 2012) 

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

De reeds aangekondigde actie om nieuwe KDOV-leden te werven 
staat gepland voor dit najaar. Via e-mail ontvangt u een lijstje van 
KDOV-leden  bij u in de buurt. Wij willen u vragen om dit lijstje aan te 
vullen met potentiële KDOV-leden en terug te mailen. Aarzel niet om 

zelf deze ontbrekende kerkmusici als lid te vragen. Wij als bestuur gaan 
tevens de opgegeven kerkmusici schriftelijk benaderen. Als men u vraagt 
waarom lid van de KDOV te moeten worden, dan is het antwoord dat het 
gaat om hun rechtspositie die door de KDOV alleen effectief behartigd kan 
worden als alle kerkmusici meedoen. (BH; september 2012) 

Uw evenementen op de evenementenagenda van de website KDOV 

Op onze website www.kdov.nl 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, jubilea van KDOV-leden aan te kondigen, om 
daarmee de KDOV en haar leden meer zichtbaar te maken. 

mailto:secretaris@kdov.nl
http://www.kdov.nl/
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Graag ontvangen wij uw concertagenda’s, jubileummeldingen en aankondi-
gingen die we graag op de website zullen zetten:  
webmaster@kdov.nl. (BH; juni 2012) 
 

Personalia 
 
Voortzetting lidmaatschap: 
Q. (Rien) Calis, Lange Kerkdam 87, 2241 BT Wassenaar 
S. (Steven) H. van Wieren, Vogelmuurerf 18, 2643 HP Pijnacker 
 

webmaster@kdov.nl
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Verslag van de ledenvergadering van de KDOV op 
29 oktober 2011  te Haarlem. 

Opening 
Wegens afwezigheid van Theo Menting zit Ruud Huijbregts (RH) de 
vergadering voor. Hij opent de vergadering om 11.32 uur. 
 
Mededelingen 
RH heet alle leden welkom en memoreert dat dit het 94e bestaansjaar van 
de KDOV is. Hij wijst op de crisis die zich niet alleen in de economie, maar 
ook in de kerk en in de wereld van de kerkmusici doet gelden. Vergrijzing 
en schaalvergroting hebben hun gevolgen. Het is echter niet wenselijk om 
tobbend stil te zitten. De kracht van de muziek en, niet in het minst, de 
kracht van de kerkmusici zelf kunnen een boodschap uitdragen die de 
moeite waard is en blijft. 
De secretaris (GC) deelt mede dat 17 leden zich hebben afgemeld en 21 
zich hebben aangemeld.  
Ton Klos krijgt het woord en vertelt dat hij een tafel heeft ingericht met 
composities van KDOV – leden. Deze zijn ter inzage aanwezig. Wie iets wil 
bestellen kan een catalogus aanvragen bij moebi@multiweb.nl 
Er is ook werk van Hendrik Andriessen bij. GC vraagt of Andriessen lid is 
geweest van de KDOV. Ton van Eck (TvE) zegt dat dit zo is en dat hij zelfs 
als correspondent voor de vereniging werkzaam is geweest. 
Ben Hillen (BH) heeft met Theo Menting gesproken en deelt mede dat deze 
niet alleen vandaag niet aanwezig kan zijn, maar ook het voorzitterschap 
niet kan continueren wegens omstandigheden in zijn privéleven en een te 
grote werkdruk. BH had hem verzocht een brief te schrijven die op de 
vergadering zou kunnen worden voorgelezen, maar die brief is helaas niet 
gekomen.  
De vereniging zit dus zonder voorzitter. Bij agendapunt  4 zal hier nader op 
worden ingegaan.  
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 2010 
RH vraagt de leden of zij commentaar hebben op tekst en inhoud. Dit is niet 
het geval. De notulen worden goedgekeurd. 
 
Jaarverslag secretaris 
GC leest het jaarverslag van de KDOV over 2010-2011 voor. Ook dit wordt 
goedgekeurd. 
 
Financiën 
Jaarverslag penningmeester: 

mailto:moebi@multiweb.nl
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Met ca. 190 leden, wat een klein aantal is, heeft de vereniging  weinig 
contributie–inkomsten. Bovendien zijn er nog steeds wanbetalers (10 à 12). 
Er is behoefte aan iemand die dit zou kunnen behandelen: contact zoeken 
met de betreffende personen, horen wat de reden van het niet betalen is en 
samen zoeken naar een oplossing. Blijkens het financiële verslag is de 
vereniging echter niet in moeilijkheden. Er is voldoende reserve. 
 
Kascommissie 
Deze bestaat uit Leo Spoor en Bas Groenewoud. Met laatstgenoemde is de 
materie per internet behandeld. Leo Spoor heeft voor de vergadering, met 
assistentie van Lambert Becht, de boeken bekeken en in orde bevonden. 
Daarmee is de kas goedgekeurd. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Bas Groenewoud en Jeroen Pijpers. 
 
Begroting 2011 
Er waren dit jaar veel bestuurskosten, ook in verband met de situatie rond 
de rechtspositieregeling.  
Er zal veel actiever aan ledenwerving moeten worden gedaan. Er bestaat 
een Commissie Ledenwerving, maar daaraan zou nieuw leven ingeblazen 
moeten worden. Ton Klos verklaart zich bereid hieraan mee te werken. 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
 
Bestuurssituatie KDOV 
Vacatures bestuur: Er zal een nieuwe voorzitter moeten komen. Er zijn 
momenteel geen directe kandidaten. Ook is er nog steeds geen geestelijk 
adviseur. Er worden in dat verband enkele namen genoemd: Ton Peters, 
Frans Geels (geen lid, wel musicus), Anton Vernooij.  
Het is in de praktijk zeer moeilijk het bestuur bijeen te krijgen door ieders 
drukke werkzaamheden. Telefonisch vergaderen is een goede optie 
gebleken. 
BH heeft zijn handen te vol aan het KDOV–blad. Het is meer dan 
noodzakelijk dat er een redactieteam wordt gevormd, waarbij een goede 
taakverdeling essentieel is. 
Het blad moet goede artikelen over kerkmuziek, over het functioneren van 
kerkmusici en over de belangen van kerkmusici bevatten, naast 
informatieve artikelen over orgelbouw en signalering en bespreking van 
cd’s, boeken en bladmuziek. 
Jeroen Pijpers zegt dat hij belangstelling heeft en ervaring bezit. Hij is 
echter bezig met een studie en is enkele maanden geleden vader 
geworden, dus zit zeer krap in zijn tijd. Hij en BH zullen een gesprek 
hebben. 
Ook Bas Groenewoud heeft toegezegd mee te werken. 
Volgens Clemens Nieuwenhuis heeft Ton Peters ook goede ideeën. 
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Lambert Becht adviseert het blad niet meer als mededelingenblad te 
gebruiken omdat nieuws via elektronische nieuwsbrieven en via de website 
sneller kan worden verspreid. Het blad zou dan minder keren per jaar 
kunnen verschijnen en meer worden toegespitst op achtergronden en 
inhoudelijke zaken. Leden die geen internet hebben kunnen de 
nieuwsbrieven per gewone post krijgen. Deze aanpak bespaart kosten en 
kan het blad aantrekkelijker maken. 
Kandidatuur Ton van Eck: het bestuur heeft TvE gevraagd wederom 
bestuurslid te worden om te helpen de bestuurssituatie en de problemen 
waar de KDOV mee kampt aan te pakken en zo mogelijk op te lossen.  
Hij wordt bij acclamatie door de vergadering gekozen. 
 
Beleid KDOV 
Situatie rechtspositieregeling: BH zegt hierover het volgende. 
In afgelopen jaar is het onderwerp rechtspositie in een stroomversnelling 
gekomen. We zijn een procedure begonnen volgens kerkelijk recht waarbij 
we ons wenden tot de Congregatie van de Bisschoppen in Rome. Na de 
tweede brief aan alle bisschoppen hebben de bisschoppen twee economen 
gemandateerd om met ons te gaan praten. Het eerste gesprek was in juni 
jl. met KDOV (BH) en KNTV (Josephine van de Mortel en Rob Goorhuis). In 
dit gesprek hebben wij gezegd dat we een marktconforme salarisregeling 
willen. De economen zeiden dat de kerk in zwaar weer verkeert. Verder 
hebben we afgesproken dat we niet de publiciteit zoeken zolang we in 
onderhandeling zijn. Daarom kan ik u niet alle ins en outs vertellen. In het 
tweede gesprek van september (Rob Goorhuis was vervangen door Ton 
van Eck) zijn er over en weer voorstellen gedaan. Ter tafel liggen nu een 
aantal voorstellen. Een anciënniteitsregeling met nadelen voor jongere 
kerkmusici, een voorstel om de rechtspositie van kerkmusici onder te 
brengen in een algemeen kerkelijke regeling en een voorstel om het 
invulformulier voor de omschrijving van diensten en uren wat explicieter te 
maken. Bijvoorbeeld de tijd voor de viering invullen met orgelspel of 
repetitie. Tenslotte ons voorstel om het overleg permanent te laten zijn. 
Verder heb ik een onderzoek gedaan naar de achterstand in honorering. 
Heel kort, Duitse bisdommen honoreren KM I en II zo’n 15% beter. Dit komt 
overeen met het BBRA1984. Er is een achterstand op ambtenaren-
salarissen per uur van eveneens 15%. We willen proberen die 15% binnen 
te halen uit het anciënniteitsverhaal. We proberen dit in januari 2012 al in te 
laten gaan. 
We hebben op dit moment vertrouwen dat we er uit gaan komen. Zo niet, 
dan starten we de codexprocedure meteen weer op.  
Verder willen we met de nieuwe bisschop-referent voor Liturgie praten: mgr. 
Jan Liesen.  
Toekomstperspectieven van de vereniging: Met de huidige bezetting van 
het bestuur kan lang niet alle ambities worden verwezenlijkt. Het is dus 
zaak prioriteiten te stellen. Alles rond de rechtspositieregeling heeft nu 
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voorrang. Het is belangrijk dat we in gesprek zijn met de economen, dus die 
lijn moet worden voortgezet.  
Lambert Becht vindt de positie van de kerkmusici niet duidelijk. RH zegt dat 
het inhoudelijke deel is uitgehold en is geparkeerd bij de priesters. Het is 
nodig dat de kerkmusicus mondiger wordt. Lambert Becht noemt de 
noodzaak tot toerusting van leden op microniveau zodat ze assertiever 
worden. 
 
Rondvraag 
Clemens Nieuwenhuis wil graag dat er van het KDOV–blad een prikkelende 
werking uitgaat, niet alleen voor onze leden maar ook voor 
zusterverenigingen. 
Jos Kronenberg stipt aan dat in kosterskringen pijlsnel iemand kan worden 
opgeleid van niveau nul tot een zeer capabele koster. Hij raadt aan contact 
te zoeken met de kostersbond om te weten te komen hoe dit proces in zijn 
werk gaat. 
Paul Houdijk raadt aan om bij de onderhandelingen met de economen goed 
in de gaten te houden en te proberen om te achterhalen wat de 
bisschoppen en priesters willen van de kerkmusici, die zij vaak als lastig en 
hinderlijk betitelen. 
René Verwer signaleert de groeiende gewoonte om vieringgerelateerde 
repetities te houden, dus niet meer iedere week op een vast tijdstip. 
Derkien Wiedijk vraagt zich af hoe bij een dergelijke praktijk de 
kwaliteitsopbouw van een koor nog een kans krijgt. 
GC stelt voor dat de KDOV met name jonge musici begeleidt in de 
toerusting op microniveau, zodat ze hun mannetje/vrouwtje kunnen staan in 
onderhandelingssituaties en in alles rond de liturgie. 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 13.02 uur. 
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Jaarverslag van de  KDOV over 2010 - 2011 
(zoals gepresenteerd en vastgesteld tijdens de jaarvergadering op 29 
oktober 2011) 

 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 12 juni 2010 in de 
Sint Willibrordkerk te Utrecht. De vergadering werd deze keer goed 
bezocht, in tegenstelling tot het voorafgaande jaar. In de Sint Willibrordkerk 
zijn onze leden Bernard Rikkert de Koe en Bas Groenewoud werkzaam als 
respectievelijk dirigent en organist. 
 
Het middagprogramma was interessant, met eerst een inleiding door de 
kunsthistorica Els Jimkes over de geschiedenis van het kerkgebouw. De 
Sint Willibrordkerk is ontworpen door Alfred Tepe, na Pierre Cuypers de 
belangrijkste architect van neogotiek in Nederland. De polychromist 
Chretien Lindsen en de glazeniers Geuer en Mengelberg hebben aan de 
kerk gewerkt. Na de inleiding van mevrouw Jimkes vond een kooroptreden 
plaats onder leiding van Bernard Rikkert de Koe met orgelbegeleiding van 
Bas Groenewoud. Uitgevoerd werden het Kyrie en Sanctus uit de mis in 
Bes van Mozart, het Kyrie en Sanctus uit de mis in G van Schubert, het 
motet Regina coeli van Georg Archinger, een Mariagezang van Herman 
Strategier, Communio (orgel) van Tournemire en het daarbij behorende 
gregoriaanse gezang Factus est repente (officie van Pinksteren), tot slot het 
Magnificat van Andriessen. Met slechts zeven zangers werd dit alles zeer 
goed ten gehore gebracht. 
 
Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur vergaderde het afgelopen 
verenigingsjaar een aantal keren telefonisch en drie keer op de 
gebruikelijke manier. Het telefonisch vergaderen blijkt een vorm te zijn die 
goed toepasbaar is en daarom in de toekomst meer zal worden gebezigd. 
 
Het KDOV – blad verscheen vier keer, dank zij de nog steeds 
onvermoeibare inspanningen van Ben Hillen, interim -  hoofdredacteur, 
waarbij zij aangetekend dat deze situatie niet lang meer kan duren en dat 
de behoefte aan een redactieteam nog steeds klemmend aanwezig is. Ben 
Hillen heeft ook het beheer over de website en slaagt er in deze helemaal 
up – to – date te houden. Er is nieuws te vinden over leden, over kerkmusici 
in het algemeen en over kerkmuzikale zaken, er is een agenda met 
concerten en andere belangrijke gebeurtenissen. Uiteraard biedt de website 
ook informatie over KDOV - aangelegenheden, over vacatures, over 
kerkelijke documenten en orgelbouwnieuws. Vragen met antwoorden over 
de rechtspositie van kerkmusici kunnen uitkomst bieden bij problemen op 
dit vlak. Voor KDOV -  leden is er ook een via een gebruikersnaam en 
wachtwoord toegankelijk gedeelte. 
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De situatie rond de rechtspositieregeling is zodanig dat er gesprekken zijn 
gevoerd door Ben Hillen en Ton van Eck namens de KDOV en Josephine 
van den Mortel namens de KNTV met de economen van de bisdommen 
Utrecht en Breda. Voorzichtig kan worden gezegd dat hier enige resultaten 
zijn geboekt, maar dat het vooral belangrijk zal zijn deze communicatielijn 
open te houden.    
 
Er waren in het afgelopen jaar diverse memorabele gebeurtenissen te 
melden rond onze leden.  
Ad van Sleuwen ontving de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje Nassau, Chris van den Boom kreeg dezelfde onderscheiding. Ad 
Hoogenboom nam na ruim 50 jaar afscheid als actief kerkmusicus. Ruud 
Huijbregts is benoemd tot stadsorganist van Eindhoven. 
De volgende leden zijn ons ontvallen: Jan Keeris, Kees Bak, Joop 
Hoogervorst, Jos Beijer, Peter Priem en Richard Jason. 
Ook memoreren wij het overlijden van Harry Valk, van de dichter Willem 
Barnard en de kerkmusicus Willem Vogel.   Laten we hen door middel van 
een minuut stilte herdenken. 
 
De KDOV bevindt zich in een niet rooskleurige situatie. Het zal belangrijk 
zijn de vereniging een goede structuur te geven en het aantal leden te 
vergroten, zeker het aantal jonge leden.  
De wildgroei die steeds meer om zich heen grijpt zal terdege moeten 
worden aangepakt.  
Nu er van kerkelijke zijde wordt gekoerst op een kerk met voornamelijk 
hoofdlocaties, zal het belangrijk zijn op die plaatsen zowel een 
verantwoorde liturgie te vieren als goede kerkmuziek te bieden door middel 
van professionele kerkmusici. De KDOV kan in dit alles een belangrijke rol 
spelen. Laten we dat met zijn allen proberen te bewerkstelligen.   
 
Haarlem, op de feestdag van de H. Narcissus van Jeruzalem, 
29 oktober 2011 
Gemma Coebergh  
 
 



KDOV-blad  Herfst 2012 | 10 

Liedbespreking 
Bert Stolwijk 
 

 
 

Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap, en had de weg verloren. 
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 
 
t. Vers 64, 65 en 66 uit psalm 119 – Jan Wit / m. Bernard Huijbers 
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In het psalmgedeelte van de bundel Gezangen voor Liturgie (GvL) staan 
enkele berijmde psalmen. Een van de meest bekende hiervan is ‘Een 
smekeling, zo kom ik tot uw troon’ (GvL 119II). Het bijzondere hiervan is de 
koppeling van deze berijmde  tekst aan de melodie van Bernard Huijbers.  
 
Want de tekst bestaat uit de laatste drie strofen (64, 65 en 66!) van Psalm 
119 zoals we die vinden in het Liedboek voor de Kerken, maar dan  volgens 
de calvinistische traditie  op een melodie uit het Geneefse psalter.  

 
Waarom heeft de redactie van GvL in 1984 niet gekozen voor deze 
melodie, maar voor die van Huijbers?  Van een van de samenstellers heb ik 
eens gehoord dat deze keuze indertijd gemaakt is, omdat Huijbers zijn 
melodie voor déze tekst gecomponeerd had. Later is dezelfde melodie door 
Huub Oosterhuis voor nog vier andere liederen gebruikt: De Heer heeft mij 
gezien (GvL 421), Ik sta voor U in leegte en gemis (GvL 473), Hij die 
gesproken heeft het woord dat gaat (GvL 616) en Zo vriendelijk en veilig als 
het licht (GvL 570). In totaal dus vijf veel gezongen liederen op één 
melodie!  
 
Welk van deze teksten past het beste bij deze melodie? Ik heb de proef op 
de som genomen en de melodie zonder tekst gezongen. Welke sfeer roept 
ze op? Wat doet de melodie met me?  
 
De melodie roept in ieder geval geen blijdschap op. Ze stemt eerder wat 
melancholiek. Vooral bij de vierde regel lijkt het alsof de zanger de moed 
helemaal laat zakken. Gelukkig heeft de melodie in de laatste regel een wat 
opbeurender karakter, zodat we niet echt ‘in vertwijfeling verzinken’. De 
lage ligging van de melodie in de toonsoort Es grote terts draagt zeker ook 
bij aan het soms wat deprimerende  karakter. Wat dat betreft past deze 
melodie heel goed bij ‘Ik sta voor u in leegte en gemis’: vooral in de vierde 
regel van de eerste strofe is er een treffend samengaan van tekst en 
melodie! 
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Maar, zoals gezegd, heeft Bernard Huijbers zijn melodie geschreven op de 
tekst ‘Een smekeling’. Het is duidelijk dat hij zich daarbij vooral heeft laten 
leiden door het karakter van de eerste en derde strofe met hun inderdaad 
wat smekende toon. Psalm 119 als geheel is eigenlijk een lofzang op de 
Wet en dat blijkt uit de tweede strofe. Daar zou een wat ‘positievere’ 
melodie eigenlijk beter gepast hebben.   
 
Psalm 119II leent zich vanwege de berijmde vorm – in tegenstelling tot de 
beide andere toonzettingen van deze psalm in GvL – niet zozeer voor het 
gebruik als antwoordpsalm, maar meer om gezongen te worden bij de 
intrede. We lijken het soms weleens vergeten te zijn, maar volgens de 
oudste tradities van de Kerk wordt niet alleen na de eerste lezing, maar ook 
op andere momenten van de viering uit de psalmen gezongen. (In veel 
protestantse kerken leeft deze traditie nog steeds voort en wordt onder ‘de 
psalm van de zondag’ met name de intochtspsalm verstaan!) Ook qua tekst 
passen deze psalmverzen heel goed aan het begin van een viering. We 
richten ons immers tot de Heer, we vragen of Hij zich tot ons wil richten en 
we verklaren ons bereid om zijn Woord te beluisteren en tot richtsnoer van 
ons leven te maken.  
 
De mooiste zin in deze psalmberijming is volgens mij toch wel het begin 
van de laatste strofe:  
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied.  
In enkele woorden wordt de betekenis van de liturgie samengevat! 
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Historie 

 
Uit: de Mixtuur nummer 82 / april 1996  (geselecteerd door Jos Pijpers) 
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Algemene Ledenvergadering KDOV op 6 oktober 
 

 

Locatie:   
Pastorie van de Sint-Augustinuskerk,  
Rozenstraat 1, 3511 BV Utrecht. 
 
Programma:  
10.00 - 10.30u        Inloop met koffie en thee 
10.30 - 12.00u         Algemene ledenvergadering 
12.00 - 13.00u         Lunch  
13.30 - 14.30u         Muzikaal programma               
 

Het muzikaal middagprogramma wordt georganiseerd door ons lid Paul van 
der Woude met een korte inleiding over Herman Strategier - wiens 100e 
geboortedag we dit jaar vieren – en diens koor- en orgelmuziek. 
Aan- en afmeldingen bij de secretaris: secretaris@kdov.nl 
 
 
 

Het orgel in de St.-Augustinuskerk te Utrecht      
 
René Verwer 

 
In de jaren 1839-1840 werd aan de Oudegracht te Utrecht een 
monumentale kerk in zgn. waterstaatsstijl gebouwd. Architect was de 
Haarlemse bouwmeester K.G. Zocher (1796-1864). De ruime zaalkerk 
meet 34 x 14 meter, de interieurhoogte bedraagt 16 meter. Altaren en 
preekstoel zijn vervaardigd in laat-barokke stijl. Aan de torenzijde verrees 
een galerij. Het orgel, waarschijnlijk eveneens naar een ontwerp van 
Zocher, werd op een tweede galerij direct onder het gewelf geplaatst. 
 
De opdracht voor het instrumentale deel werd gegund aan de Utrechtse 
orgelmaker Henricus Dominicus Lindsen (1796-1860). Hij had eerder orgels 
vervaardigd voor kerken in o.a. Beek-Ubbergen, Maarssen, Naarden en 
Schalkwijk.  
 
De oorspronkelijke dispositie van het Utrechtse orgel luidde: 
 
Hoofdwerk (C-f³): Prestant 16’ (vanaf F), Prestant 8’, Holpijp 8’, Octaaf 4’, Gemshoorn 4’, 
Quint 3’, Octaaf 2’, Mixtuur IV-V-VI B/D, Fagot 16’ D, Trompet 8’ B/D;  
Bovenwerk: Baarpijp 8’, Viola di Gamba 8’ D, Quintadena 8’ D, Prestant 4’, Fluit 4’, Dulciaan 
8’;  
Pedaal (C-d¹): (open) Subbas 16’, Prestant 8’, Octaaf 4’, Octaaf 2’, Fagot 16’, Trompet 8’. 
 

mailto:secretaris@kdov.nl
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Na de oplevering kreeg het orgel in het maandblad Caecilia (1844, p. 166) 
een vernietigende pers. Een anonieme scribent beoordeelde het als 
ouderwets en prulwerk. Hij vroeg zich af waarom de opdracht niet was 
gegeven aan bekende Utrechtse orgelmakers als Stulting & 
Maarschalkerweerd of Bätz. Enkele registers waren slechts in het discant 
uitgevoerd en een Octaaf 2’ op het pedaal vond men overbodig. Ook werd 
geklaagd over een slechte speelaard en intonatiegebreken.  
 
In 1863 kreeg Pieter Maarschalkerweerd het onderhoud in handen en deze 
verrichtte niet nader gespecificeerde werkzaamheden aan het orgel (Laus, 
495). In 1867 werden de spaanbalgen vervangen door een reservoirbalg, 
overigens zonder regulateur. Dertig jaar later zou zijn zoon Michael het 
orgel drastisch ombouwen, nadat hij hiervoor reeds in 1883 en 1886 
voorstellen had gedaan (id. 357-359, 520).  
 

 
foto: Paul van der Woude 

 
Er vond een aanzienlijke dispositiewijziging plaats, waarbij alle tongwerken 
werden vernieuwd: trompetten van het hoofdmanuaal en pedaal en 
Basson-Hautbois naar Franse factuur, de  Bazuin 16’ naar Duitse factuur. 
De fagotten 16’ van hoofdwerk (D) en pedaal kwamen te vervallen. Voorts 
werden een Roerfluit 8’, Violon 8’, Fluit 4’ en een Cornet V op het 
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hoofdwerk aangebracht (ten koste van de Quint en de Gemshoorn), op het 
bovenwerk (geheel in zwelkast) een nieuwe Viola di Gamba (met freins), 
Voix céleste 8’, Salicet 4’ en  Flûte octaviante 4’. De Quintadeen van 
Lindsen werd van baspijpen voorzien, de oude Holpijp van het hoofdwerk 
(C-H uitgezonderd) verving het pijpwerk van de Baarpijp. De 
hoofdwerkmixtuur werd verkleind tot II-III-IV-sterk. Er werd een vrijstaande 
speeltafel naar het model van Cavaillé-Coll geplaatst, alsmede een 
Barkermachine voor het hoofdwerk. Het pedaal kreeg elektrische tractuur 
(id., 124, vergelijkbaar met het procédé in Doesburg en Oosterhout). De 
totale kosten bedroegen f 4350,- (id. 520). 
 
In de jaren ’60 werd het orgel slecht bespeelbaar. Kerk en orgel waren 
inmiddels op de Monumentenlijst geplaatst. In 1973-1974 werd het orgel 
onder advies van Hans van der Harst gerestaureerd door de fa. 
Verschueren te Heythuysen. Men ging terug naar het Lindsen-concept, met 
gebruikmaking van de waardevolle elementen van Maarschalkerweerd. 
Orgelkast, windladen en pijpwerk werden hersteld (later aangebrachte 
expressions zijn verwijderd). De in 1897 door Maarschalkerweerd 
verschoven prestanten zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke plaats. 
Verschueren maakte een volledig nieuwe mechanische tractuur en de 
klaviatuur kwam weer op de originele plaats in de onderkas. Dat de 
zwelkast en de – in mijn herinnering – zeer fraaie Voix céleste werden 
verwijderd, is zeer te betreuren. De in 1973 aangebrachte Woudfluit 2’ en 
(nieuw gemaakte) Carillon I-II zijn verre van origineel. Helaas een teken van 
neo-barokke inzichten, die de toenmalige tijdgeest bepaalden… 
 
Het Lindsen/Maarschalkerweerd/Verschueren-orgel is met 23 registers niet 
groot, maar het vult de ruimte met een fraaie en heldere klank, geschikt 
voor een groot deel van de orgelliteratuur. 

                    
Huidige dispositie: (L=Lindsen 1843, M=Maarschalkerweerd 1897, 
V=Verschueren 1973) 
 
Hoofdwerk (C-f³): Prestant 16’ M (C-E akoestisch: 8’ + 5 1/3’), Prestant 8’ L, Roerfluit 8’ M, 
Octaaf 4’ L, Fluit 4’ M, Quint 3’ V, Octaaf 2’ L, Mixtuur III-IV-V-VI L/V, Cornet V M, Trompet 8’ 
M;  
Bovenwerk: Baarpijp 8’ L, Quintadeen 8’ M/L, Viola di Gamba 8’ M, Salicet 4’ M, Flûte travers 
4’ (overblazend) M, Woudfluit 2’ (oud pijpwerk van Witte), Carillon I-II V, Basson-Hautbois 8’ M;  
Pedaal (C-d¹): Subbas 16’ L, Prestant 8’ L, Octaaf 4’ L, Bazuin   
16’ M, Trompet 8’ M. Koppels I+II, Pedaal + I, Pedaal + II. 

                    
Literatuur: H. van der Harst, ‘Het orgel in de Sint Augustinuskerk te Utrecht’, 
in: Het Orgel (1974),  
J. Laus, Maarschalkerweerd & Zoon (Alphen aan den Rijn, 2008). 
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Nederlands Gregoriaans festival 2012 
 
John de Goede 
 
GREGORIAANS VAN OVERZEE: EEN INDRUKWEKKEND FESTIVAL 
 
Een bijzonder evenement, dat is het Nederlands Gregoriaans festival in 
Ravenstein. 
 
In het weekend van zaterdag 16 -en 17 juni jl. werd er opvallende muziek 
geprogrammeerd met topensembles uit binnen en buitenland. Daar, in de 
Luciakerk te Ravenstein, hoorde je de eeuwenoude gezangen en de 
nieuwste ontwikkelingen in het gregoriaans in een kerk met een prachtige 
akoestiek. Dit alles rond het thema Gregoriaans van overzee, een goed 
gekozen thema dat op veel manieren muzikaal vertaald was en tot 
indrukwekkende resultaten leidde. 
 
Ik was er het hele weekeind en vond Ravenstein een schitterend stadje vol 
gastvrije inwoners die trots zijn op hun Festival. Ik werd er 
vriendelijk en kundig ontvangen en, met het fraai 
uitgevoerde programmaboek als gids, koos ik uit het door 
Hans Leenders en Marcel Zijlstra veelzijdig samengestelde 
programma, mijn route voor de betreffende dag. Kiezen is 
verliezen. Omdat mijn voorkeur de muziek betrof, miste ik 
de inleiding op het avondconcert door Susan Ranking 
(Cambridge) en de lezing van Jos Biemans (Amsterdam) over het schrijven 
van boeken in de middeleeuwen. 
 
Maar dan de uitvoeringen. Het festival bood een aantal concerten (7 stuks) 
en zestien scholae gaven acte de présence, ieder met een eigen, korte 
presentatie. Opvallend hierbij was hoe het gekozen repertoire nauw 
aansloot bij het thema van het Festival en hoe boeiend de interpretaties 
waren. 
 
Wat is het gregoriaans toch mooi, die indrukwekkende verbintenis van 
woord en toon. 
 
Ook voor de concerten gold dat het repertoire vanuit en dicht bij het thema 
was gekozen. De toon werd meteen gezet bij de opening van het Festival 
door de uitvoering van het Paasspel van Rijnsburg. In het middeleeuwse 
manuscript van dit paasspel staan regieaanwijzingen. Die werden door het 
Gregoriaans Koor Utrecht nagevolgd. Bijzonder opvallend was hoe met 
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summiere middelen een spel uit de 15e eeuw zo’n indruk maakte op 
publiek uit de 21e eeuw. 

 
 
Aansluitend op dit verhalende aspect waren de programma’s Willibrord, 
missionaris met hart en ziel door het ensemble Cercamon, Korte metten 
voor de Heilige Lebuinus met de Capella Vacalis en de concertante Vigilie 
ter ere van de heilige Adelbertus van de Begijnhofschola Breda. 
 
Het concert van de Schola Maastricht kreeg als titel: jazz-guitar-meets 
gregorian chant. Zij zongen het verhaal over Maastrichtse heiligen en bij 
deze zang behoorden knappe improvisaties / arrangementen op elektrische 
gitaar. Interessant geheel, maar voor mij was de afstand tussen beide 
stijlen levensgroot. 
 

Het Parijse Discantus zorgde met Music for a King voor een 
onbeschrijfelijk mooi concert. Op zaterdagavond zongen de 
zes vrouwen van het ensemble met passie en prachtige 
stemmen muziek uit het 11e eeuwse Winchester Troper, een 
handschrift met het oudst bekende meerstemmig repertoire. 

Het zijn gregoriaanse gezangen die door de monniken van de kathedraal 
van Winchester werden gebruikt. Dit repertoire werd tijdens het 
drukbezochte concert afgewisseld met twee composities uit onze tijd, 
speciaal geschreven voor Discantus, op teksten van Boëthius (een filosoof 
uit de 6e eeuw). Het werd een belevenis die mij bij zal blijven. 
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Merlijn Twaalfhoven schreef in opdracht van Kunstfactor, sectorinstituut 
amateurkunst, en op verzoek van het NGF een compositie voor solist, 
scholae en andere ensembles. Hij koos voor een zetting van het Magnificat 
en van het Nunc dimittis. Als festivalganger kon je hieraan meedoen, want 
het werk was pas af als het tot uitvoering kwam. Op basis van de 
geschreven noten werden, op aanwijzing van de componist, samenklanken 
geïmproviseerd door de deelnemers. Dit samengaan van ‘toevallige’ 
samenklanken met een goed geschreven compositie kwam in de ideale 
akoestiek van de Luciakerk tot een aangename vermenging. 
 
Daar celebreerde op zondagmorgen Antoine Bodar de Hoogmis, die mede 
werd verzorgd door de Schola Karolus Magnus uit Nijmegen. Omroep RKK 
was ook dit jaar mediapartner van het Festival en besteedde veel aandacht 
aan ‘de schoonheid van het gregoriaans’. Hoewel de niet-liturgische 
aspecten van het gregoriaans (cultureel erfgoed van de bovenste plank) 
voorrang genoten, mocht de liturgie toch niet ontbreken. Ook in de NH-kerk 
klonk het gregoriaans repertoire in een oecumenische viering die door de 
IKON werd uitgezonden. Hier zong de Schola van de jubilerende Amici 
Cantus Gregoriani. 
 
Het Festival werd in stijl besloten met een Choral Evensong door de 
Cappella Nicolai uit Amsterdam. Door de klank van het uitstekend zingend 
koor en daarbij een prima organist, waande ik mij in terug in Engeland, het 
land dat de bron vormde voor het thema van dit indrukwekkende Festival 
Gregoriaans van Overzee.  
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45 jaar werkgroep IWVL 
 
Jeroen Pijpers 
 
Bidden, zingen, leren en ontmoeten zijn de enig juiste woorden voor de 
bijeenkomst in abdij Koningshoeven, alwaar ik op een snikhete dinsdag, 
afgelopen juli, aanwezig ben. 
 
Bidden, omdat alle teksten voelbaar gebeden werden en niet opgedreund. 
Zingen, want dat kunnen de religieuzen! Leren, want er werden tevens 
nieuwe gezangen uitgeprobeerd. Ontmoeten, zo typeerde zeer terecht 
pater Alexis Werbrouck tevens deze dag, omdat de laatste zangstonde 
traditioneel met vertraging begon. Buiten was het snikheet, binnen 
aangenaam vanwege de dikke kloostermuren. 

 
Van allerhande ordes waren ze aanwezig: Benedictijnen, Trappisten, 
Clarissen, Dominicanen, Norbertijnen, Karmelietessen en Kruisheren. Een 
bonte samenstelling van paters, broeders en zusters en een enkele leek, 
zoals ik, Vlamingen en Nederlanders. 
 
De Stichting Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie organiseert sinds 
1971 zo’n cantorendag. De dag is in de eerste plaats bedoeld voor 



KDOV-blad  Herfst 2012 | 21 

dirigenten van de kloosters en is in 1967 opgericht om het zingen van 
nieuwe composities van Nederlandse officiegezangen in goede banen te 
leiden. Ook de kloosterlingen mogen sinds het tweede Vaticaans concilie 
de officie in de volkstaal bidden. Zij hebben sindsdien collectief gewerkt aan 
het ontstaan van de Nederlandstalige officiegezangen. Overigens worden 
alleen in de abdij van Vaals de getijden in het Latijn 
gezongen. Ter gelegenheid van het veertigjarig 
bestaan werd in 2007 het boek Godlof! 
Kloosterliturgie in beweging uitgegeven. Het boek 
beschrijft de liturgievernieuwing binnen de 
Nederlandstalige kloosters in Nederland en België. 
 
In het uitgereikte boekje zijn 24 gezangen 
opgenomen die gedeeltelijk zullen worden 
bestudeerd. Elk jaar heeft een thema en dit jaar is het 
thema ‘Advent’. Bij de meeste gezangen staat de 
dichter wel vermeld, maar de componist niet. De 
werkgroep beschouwt de composities als groepswerk 
en dat zijn  ze ook. De leden van de werkgroep 
vergaderen regelmatig en zij brengen hun composities mee en deze 
worden in de groep bijgeschaafd. ‘Soms blijft de helft van de noten over’, 
aldus pater Wesselingh. 
Bij het verschijnen van Gezangen voor Liturgie is de werkgroep overstag 
gegaan en heeft aangegeven welke gezangen door wie geschreven zijn. 
Zodoende staat bij (vooral) de psalmen de componist wel genoemd. 
 
Onder leiding van de paters Nico Wesselingh, Alexis Werbrouck en zuster 
Hadewych Zomerdijk worden de vier zangsessies gehouden. Helaas is 
pater Bruno Wilderbeek wegens ziekte afwezig. Van hem, een 
professionele koordirigent, ben ik gewend een aantal goede tips te krijgen. 
 
De kloosterdirigenten nemen eerst met ons bewust de tekst door. Daarna 
krijgen we kans om er aan te ‘snuffelen’. Dit snuffelen is een waar feest, 
omdat de aanwezigen direct hun kwaliteit laten horen. De gezangen 
worden a capella gezongen. De dirigenten geven ons tekstaanduidingen en 
stemtechnische tips. 
 
De vierde en laatste zangstonde begint traditioneel te laat. De aanwezigen 
hebben namelijk tevens een ontmoetingsdag. Na afloop neemt men 
afscheid van elkaar om zich, elk in hun eigen abdij, zich naar de Vespers te 
spoeden. 
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Recensies 
 
Spannende toestanden in de Dom 
In 2011 bestond de Domcantorij, een van ’s lands 
beste amateurkoren veertig jaar. Om dat te vieren, 
werden veel activiteiten georganiseerd. Daarnaast 
zagen redelijk wat publicaties het levenslicht. Naast 
enkele  CD’s (waaronder een met een door Daan 
Manneke gecomponeerd Te Deum), kwam ook wat 
lichtere kost uit, zoals het boek Moord in de Dom van 
Rom Molemaker.  
 
Molemaker, al sinds het begin lid van de 
Domcantorij, heeft hiervoor vooral inspiratie geput uit 
zijn ervaringen van veertig jaar zingen en natuurlijk 
het magistrale gebouw. 
 
Daar opent het boek dan ook mee: aan de hand van een beschrijving van 
het graf van Otto Bloys van Treslong, in de zeventiende eeuw kanunnik in 
de Dom, worden we meegezogen in het verhaal en ontdekken we dat dit 
eeuwenoude monument veranderd is in een heuse crime scene. Op het 
graf ligt namelijk de jonge, talentvolle tenor Vincent Brinkhof. Dood.  
 
Vanaf dat punt worden we meegezogen in verschillende intriges die 
allemaal op een of andere manier met deze jongeman èn met de muziek te 
maken hebben. Want gaat het hier om jaloerse koorleden of heeft het meer 
te maken met een verloren gewaand muziekstuk van (een tijdgenoot van) 
Sweelinck? Tot op het laatste moment wordt de lezer in het ongewisse 
gelaten. 
 
Het boek leest vlot en is zeker voor de dirigent of organist herkenbaar. 
Naast de – soms zich wat herhalende – gesprekken tussen de 
bibliothecaris van het koor en de rechercheur, lezen we veel over 
welbekende koorperikelen: ruziënde sopranen, onzekerheid vlak voor het 
optreden, borrelen na afloop en gezeur over solo’s. Wel is Molemaker hier 
en daar wat te zorgvuldig in de beschrijving van details, waardoor de 
snelheid nu en dan uit het verhaal gaat.  
Toch zitten er zeker heel indrukwekkende stukken in het boek en is het op 
het einde een echte pageturner. 
 
Irma Pijpers-Hoogendoorn 
Molemaker, R, Moord in de Dom, ISBN 978 94 005 0123 2  
€ 14,95 te bestellen via www.awbruna.nl 

http://www.awbruna.nl/
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Heilig, heilig, heilig  Over sacraliteit in kerk en cultuur 
De aanleiding voor 
onderstaand boek was een 
symposium, georganiseerd 
door het Genootschap voor 
Liturgiestudie en de Liturgische 
Kring op 3 november 2011 in 
Hilversum. Die bijdragen 
vormden de basis voor dit 
boek, welke werden aangevuld 
met andere bijdragen, onder 
redactie van P. Versnel-
Mergaerts en L. van Tongeren. 
We kennen allemaal de 
'desacralisering van de kerk' 
halverwege de jaren zestig van 
de vorige eeuw. Volgens 
sommigen is er nu weer sprake 
van een 'sacraal reveil'. We 
zouden hierbij kunnen denken 
aan bijvoorbeeld Taizé, de 
nieuwe bewegingen in de R.K. 
kerk (met opmerkelijk veel 
jongeren), de nieuwe 
katholieken, de Wereld-
jongeren-dagen, maar ook 
'Liturgiam Authenticam' (2002), 
Ratzingers 'De geest van de Liturgie' (2006) of 'Sacraliteit in de novus ordo' 
van de te jong overleden priester en musicoloog drs. A.P.S. van Hout 
(2008). Geen van genoemde geschriften komen we overigens tegen in het 
boek dat gerecenseerd wordt, hetgeen toch ook iets zegt over de 
achtergronden van degenen, die een bijdrage hebben geleverd. 
 
Een grote vraag is: "Dekken de hedendaagse begrippen 'sacraliteit', 'het 
sacrale', 'het heilige' dezelfde lading als destijds" vóór de jaren zestig? 
(p.7). Zeer waarschijnlijk niet meer. Helaas biedt dit boek geen eenduidige 
definities van genoemde begrippen, wel zoektochten of verkenningen. 
Hierdoor spreken artikelen elkaar weleens tegen. In die zin heeft de 
redactie geen goed werk geleverd en is het vergelijkbaar met Goedroen 
Juchtmans' verzuchting: "Hierdoor merkte ik al snel op hoe in de literatuur 
het oprekken van begrippen als 'religie' en 'religieus' leidde tot vage, vaak 
nietszeggende definities die begripsverwarring in de hand werkten" (p.153).  
 
Jeroen de Wit start in zijn boek 'Wat is liturgische muziek?' (2008, p.4-5) bij 
dezelfde uitgever met een achttal definities van resp. religieuze muziek, 
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rituele muziek, sacrale (of gewijde) muziek, geestelijke muziek, liturgische 
muziek, bijbelse muziek, kerkmuziek en tenslotte spirituele muziek. Dat 
schept wel duidelijkheid! 
 
Het boek kent feitelijk een tweedeling: het eerste deel betreft theologische 
reflecties; het tweede deel manifestaties van sacraliteit.  
Het meest opvallend in deel 1 is m.i. de vraag van de protestantse theoloog 
Wolter Huttinga "of je katholiek moet worden om het heilige te kunnen 
ervaren. Is dat voor protestanten niet weggelegd? Heeft het protestantisme 
niet iets de-sacraliserends in zich?” Zijn antwoord op deze laatste vraag is: 
'Ja, hoewel ...' (p.9; p.45-58). Verder bijdragen vanuit de religiewetenschap 
en godsdienstsociologie. 
Voor onze achterban lijkt mij het tweede deel interessanter: Inez Schippers 
over sacrale ruimte. Een actueel probleem, nu steeds meer traditionele 
kerkgebouwen verdwijnen. Zij wijst erop dat er ook andere initiatieven 
ontstaan. Goedroen Juchtmans bespreekt het heilige thuis: de creatie van 
heilige plekken in huis en door haar genoemde 'basaal sacrale' huisrituelen.  
 
Willem Trijhoff bespreekt heiligheid in relatie tot personen en objecten (wij 
kennen immers heiligen en relikwieën). Erg interessant is Peter Nissens 
bijdrage over de roerende religieuze objecten zowel binnen de kerkelijke 
liturgie (beelden, liturgische voorwerpen en vooral de hostie) als private of 
huiselijke rituelen (medaillons, rozenkrans, huisaltaartjes). Ze zijn vaak 
heilig, "omdat de gebruikers die betekenis eraan toekennen" (p.196). En 
wat heeft het rode jasje van Michael Jackson te maken met ons 'Tantum 
ergo'? (p.210). Een uitgebreidere bespreking past helaas niet in ons blad 
voor kerkmusici. 
 
Voor ons zijn met name de artikelen van Nienke van Andel en Martin J.M. 
Hoondert van belang. 
Is niet elk kerklied sacraal? Is het niet sacraal, dan is het - dus - geen 
kerklied? Het is een eeuwenoude discussie over wat wel en niet 'past' in de 
liturgie, maar ook heel actueel. In een viertal protestantse kerken is men 
bezig met een nieuw 'Liedboek voor de Kerken'. In de R.K. Nederlandse 
Kerkprovincie zijn een tweetal censoren, voor de weekendmissaaltjes van 
Berne Heeswijk en Gooi & Sticht, bezig met het opstellen van een 
directorium voor liturgisch bruikbare liederen. Daarmee worden overigens 
geen liederen (of tekstschrijvers)  afgeschreven voor (eventueel) ander 
gebruik, hoewel dat vaak ten onrechte wordt beweerd. Vanuit Van Andel en 
Hoondert vinden we in dit boek echter geen enkel criterium voor liturgische 
bruikbaarheid, terwijl ik daar toch wel op gehoopt had. Zelfs geen aanzet tot 
discussie hieromtrent. Een gemiste kans m.i. 
 
Nienke van Andel stelt niet de sacraliteit van het kerklied zelf centraal, maar 
"de manier waarop mensen in hun spreken en handelen betekenis geven 
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aan dat begrip"(p.98). Een bepaalde 'sociale wereld' dus. Daarnaast wordt 
bij haar "het maken van onderscheid tussen een wetenschappelijke kijk op 
het veld en de dagelijkse praktijk in het veld" een betekenis creërende 
handeling (p.99). Personen, autoriteit en praktijk spelen dus een belangrijke 
rol. Kortom, "binnen een dergelijk netwerk worden betekenissen 
gegenereerd" (p.100). 
 
Haar onderzoeksveld is het redactieproces voor het nieuwe 'Liedboek, 
zingen en bidden in huis en kerk', waaraan onder verantwoordelijkheid van 
de ISK in 2008 is begonnen. Het is de bedoeling het 'Liedboek' in 2012 aan 
de vier opdrachtgevende protestantse kerken aan te bieden. Dit wordt 
mogelijk geacht, omdat de acht werkgroepen hun activiteiten inmiddels 
hebben afgerond. Nienke van Andel heeft in het kader van haar 
promotieonderzoek alle vergaderingen van redactie en werkgroepen 
bijgewoond. Een aantal bevindingen: 
 
* Voor een lied dat een lange geschiedenis heeft als kerklied wordt vrij 
gemakkelijk de sacraliteit als 'gesanctioneerd' (p.101) gezien. Zo kregen de 
150 psalmen (in de berijming van 1967) als cultureel en liturgisch erfgoed 
bij het verstrekken van de opdracht al het stempel 'onaantastbaar'. Ze staan 
dus aan het begin van het 'Liedboek' (net als bij GvL), los van de liturgische 
tijden, gevolgd door de cantica. Ook andere liederen vielen hierdoor niet af.  
 
* Naast de geschiedenis komt dan al snel de subjectiviteit om de hoek: het 
is "de mens of een groep mensen die een lied zingt of hoort en het als heilig 
ervaart, die maakt dat een lied sacraal is" (p.104). Liederen die tot de 
liturgische liederenschat zijn gaan behoren, los van de "tekstuele of 
muzikale kwaliteiten ervan" (p.105) dus. Na gezang 26 volgt als voorbeeld 
het bekende 'U zij de glorie' (GvL 532). Na lange discussie in twee 
werkgroepen zou dit lied, als compromis, als Paaslied wel opgenomen 
moeten worden, maar dan wel in de tekstbewerking van Henk Jongerius. 
Daarmee kwam men "de mensen" tegemoet met een minder 'belegen' 
tekst. Een probleem? Welnee, "men zingt het toch en als je Jongerius 
aanbiedt, gaat men meer en meer van die slechte tekst af" (p.107). 
Een lied als "Stille Nacht" komt er (waarschijnlijk) ook weer in, vanwege de 
vermoede rituele werking ("anders is het geen kerst") en de internationale 
bekendheid (p.108/109).  
Ze concludeert tenslotte na al die vergaderingen: "Anders dan 40 jaar 
geleden speelt de laat-moderne gedachte dat een lied heilig is omdat 
mensen het als heilig ervaren een rol in de argumentatie"(p.111). 
 
Martin J.M. Hoondert, bijzonder hoogleraar 'Muziek en Christendom' 
vanwege de NSGV in Tilburg, gaat in "op de vraag hoe muziek en 
sacraliteit met elkaar samenhangen", waarbij sacraliteit wordt omschreven 
als "een geboden mogelijkheid tot omgang met het heilige" (p.114). Zijn 
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artikel is "een presentatie van het onderzoek naar muziek, ritueel en 
religiositeit" vanuit zijn werk in Tilburg. Dit spitst zich toe op drie onderdelen: 
 
1) De uitwerking die muziek heeft op de deelnemers aan een muzikale 
'performance'. Participatie (meezingen/meespelen) werkt verbindend; we 
delen in de dynamiek van tonen, die aan elkaar gerelateerd zijn; muziek 
speelt zich af in de tijd (in het nu horen we tevens verleden en toekomst, dit 
verbindt haar met het sacrale en dan men name de rituele expressie) en 
anders dan bij taal is "de werking van muziek die we ondergaan tijdens het 
luisteren, de muzikale ervaring, in zichzelf betekenisvol" (p.118). 
 
2) Het compositorisch perspectief, muziek en sacraliteit: "de wijze waarop 
componisten omgaan met religieuze vragen" (p.119) of het "compositorisch 
handelen als muzikaal-religieuze interpretatie" (p.122/123). 
Hoondert constateert een domeinwisseling. Een passie van J.S. Bach vindt 
zijn oorspronkelijke context in de liturgie; nu veeleer als onderdeel van het 
culturele leven. In het culturele domein kan een componist zich bevrijd 
voelen van de rituele orde van dienst van het kerkelijk en liturgisch domein. 
Dit leidt uiteraard ook tot "eigenzinnige interpretaties van het lijdensverhaal 
van Jezus" (p.119). Hij illustreert dit aan de hand van drie passies van resp. 
Pärt, Goliov en Tsoupaki. 
 
3) De muzikale 'performance' als vorm van ritueel handelen. Een 
popfestival kent ook ritueel gedrag. "Zo zijn er codes wat betreft de kleding 
[...], sociaal gewenst gedrag [...], massaal meezingen [...] en de performer 
heeft de leiding: de participanten volgen" (p.123). Ook in het bredere kader 
zijn er rituele elementen: een festival als Pinkpop vraagt voorbereiding (o.a. 
kamperen!). Het geheel is te analyseren als ritueel-religieuze ervaring [...], 
een totaal-ervaring (p.124). Als je een rockconcert definieert als "een 
nieuwe werkelijkheid, waarin tijd en ruimte anders wordt beleefd" (p.124), 
kun je deze ook religieus noemen. 
 
Conclusie: Muziek kan via participatie (actief en passief) een virtuele 
werkelijkheid aanreiken "waarin eenheid en 'communitas' de boventoon 
voeren". En "het antwoord op de vraag 'hoe' muziek het heilige present 
stelt, is uiteindelijk heel eenvoudig: doordat zijzelf present is, doordat zij 
klinkt" (p.125). 
 
Voor zoekers naar duidelijke criteria voor wat een goed liturgisch lied is, is 
dit boek minder geschikt. Voor lezers, die geïnteresseerd zijn in 
achtergronden, sociologische analyses en religie-wetenschappelijke 
inzichten is dit een heel goed en leesbaar boek. Voor de meer op de 
praktijk gerichte KDOV-leden is dit boek evenzeer aan te bevelen, al was 
het maar om ook eens over die praktijkmuur heen te kijken. Als eyeopener 
dus.  
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Ik wens u veel leesplezier. 
 
Ruud Hoogenboom 
 
P. Versnel-Mergaerts en P. van Tongeren (red.), Heilig, heilig, heilig, over 
sacraliteit in kerk en cultuur;  
€ 22,50, uitg. Abdij van Berne, ISBN 978-90-8972-043-6, 216 blz. 
 

 
Muziek als bron van bezieling 
Het eerste nummer van het 'Speling, 
Tijdschrift voor bezinning' van 2012 
heeft als thema 'Muziek als bron van 
bezieling'. Ruim vijftien bijdragen met 
muziek als uitgangspunt. Ik heb er een 
paar uitgepikt om verder te bespreken 
in deze recensie. Geluidsopnames bij 
de in dit nummer besproken muziek zijn 
te beluisteren op de bij het tijdschrift 
behorende website www.speling.nl. 
 
Deze aflevering gaat over "de 
wonderlijke werking van muziek" (p.6). 
Natuurlijk spelen daarbij rationele, 
gevoelsmatige, sociale en technische 
aspecten een rol, "maar ook 
ongrijpbare". Enerzijds dus het 
inzichtelijk maken, maar anderzijds ook 
de verwondering. Hoe komt een 
compositie tot stand, hoe kan muziek emoties opwekken, hoe werken de 
hersenen in deze en dan nog de relatie tussen muziek en poëzie, 
architectuur, beeldende kunst ... kortom, een interessant nummer. 
 
Peter Nissen (p.8-16) verhaalt in zijn bijdrage 'Hemelse klanken - Over 
muziek en spiritualiteit' over de 36-stemmige canon Deo Gratias van 
Ockeghem (1410-1497), voor negen 4-stemmige koren, dat iets over zijn 
eigen spiritualiteit zei: "De compositie laat namelijk zien dat diversiteit niet 
tot disharmonie hoeft te leiden". De context is de liturgie, gezongen in een 
kerk. "Dat wij muziek spiritueel of religieus noemen, is een kwestie van 
betekenisgeving". Hiervoor is, aldus musicus/theoloog Wil Kox, "het 
religieuze referentiekader van componist, uitvoerder en luisteraar 
bepalend". Op die manier kom je al snel tot "ieder zijn eigen spiritualiteit, 
ieder zijn eigen muziek", dat goed past bij onze individualistische 
maatschappij. Toch zijn er ook 'sound groups' (mensen die een 
gemeenschappelijke muzikale taal delen), die het fenomeen breder trekken. 

http://www.speling.nl/
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Ik denk dat dit ook heel sterk speelt bij de discussie rond Oosterhuis-
liederen. 
 
Nissen vermeldt, dat godsdienstwetenschappers minstens zes 
gebruikscontexten onderscheiden: magie (b.v. midwinterhoornblazen), de 
extatiserende dimensie (b.v. in het sjamanisme, maar wellicht ook toeters in 
een voetbalstadion), pastoraal-therapeutische (b.v. klankschalen; of, het 
brein legt verbindingen met vroegere positieve emoties), integratief-
communatieve (muziek "die expliciet is ontstaan en gebruikt in de context 
van religieuze vieringen of handelingen"), de retorische dimensie van 
muziek ("in een onlosmakelijke relatie" tot het woord) en tenslotte haar 
tegengestelde, de muzikale compositie als kunstwerk, "waarin het woord of 
de tekst juist van ondergeschikt belang is". Zijn conclusie is: "Alle muziek, 
met of zonder woorden, kan bron van bezieling worden, kan troost en 
ontroering  brengen, kan onze ziel raken, kan innerlijke ruimte openen, kan 
ons verbinden met onszelf of ons juist boven onszelf uittillen". Oftewel, 
muziek beluisteren, als autonoom verschijnsel, kan bij de mens in zichzelf 
tot een spirituele oefening worden. 
 
Erik Heijerman vervolgt met 'De wonderlijke werking van muziek - een 
filosofische beschouwing over muziek en transcendentie'. 
Erik Dyckhoff beschrijft in 'De bezielende kracht van muziek - Drie 
bijzondere composities' het Miserere mei van Allegri, Fantasia on a theme 
of Thomas Tallis van Vaughan Williams en Erbarme dich van J.S. Bach. 
Saskia Vleugel interviewde Joep Franssens en schreef 'Wachter bij het 
ontstaan van je eigen compositie'. 
 
Loet Swart is de auteur van 'Wat een uitvoerend musicus en zijn luisteraars 
beleven aan Canto Ostinato - In gesprek met Robert Lambermont'. 
Lambermont vertelt: "Kerstmis 2010, we speelden tijdens de kerstnacht 
Canto Ostinato op twee vleugels in het Beaumonthuis in Austerlitz. Ze 
hebben daar al jaren de traditie dat ze in de kerstnacht een concert of een 
lezing organiseren. Dat is in die omgeving heel bekend en voor mensen die 
niet zozeer een religieuze kerstnacht willen beleven is het een mooi 
alternatief. Mensen die behoefte hebben aan verstilling, een moment van 
concentratie of misschien wel berusting, komen erop af" (p.39). Na afloop 
vertelde een luisteraar hem, dat hij zijn hele scheiding herbeleefd en 
verwerkt had. Ook een uitvoering in Amsterdam liet een vrouw de pijnlijke 
gebeurtenissen uit haar persoonlijke leven herbeleven, waarop zij na enige 
tijd kalmeerde. De compositie is van Simeon ten Holt en stamt uit 1979. 
Lambermont geeft, met enige aarzeling, wel toe dat "het zijn streven is om 
mensen in vervoering te laten geraken"(p.41) Hij haalt de componist aan, 
als die beweert zelf niet de baas te zijn bij het componeren, net zoals hij 
tijdens het spelen ervaringen heeft dat hij op een dieper niveau in gesprek 
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is met zijn mede-pianisten! "Zo'n concert kan me heel erg overstijgen, qua 
ervaring" (p.43). 
 
Peter Hagoort schreef 'Het muzikale brein' (p.44-48). In zijn inleiding 
vermeldt hij het bekende filmpje van de kaketoe Snowball, die ritmische 
danspassen ten beste geeft op een rockmelodie. Helaas is deze als 
wetenschappelijk experiment al afgeserveerd (zie Henkjan Honing, 
'Iedereen is muzikaal', p.91-94). 
 
Het hersenonderzoek staat nog in een beginfase. Niet zo vreemd als we 
ons realiseren, dat we zo'n honderd miljard zenuwcellen en 100.000 
kilometer aan verbindingen tussen die zenuwcellen hebben. Ons gehoor zit 
op een andere plek dan ons geheugen en onze emoties. Dat 4% van de 
mensen aan amusie zou lijden, lijkt mij te hoog (Henkjan Honing toont uit 
onderzoek aan dat het niet hoger is dan één, twee procent; o.c. p.73). 
Vanuit hersenonderzoek is echter nog weinig te zeggen over de intrinsiek-
spirituele waarde van muziek. Zal dat ooit nog komen? "Wel wordt vrij 
algemeen aangenomen dat muziek een directer beroep doet op emoties 
dan taal"(.47-48) Als het aan de bekende Swaab ligt, met zijn bestseller Wij 
zien ons brein, is echter alle onderzoek naar dit onderwerp verloren geld. 
Over wetenschap gesproken! 
 
In Chris Fictoors 'Adem, trilling, klank, moment: alles zingt mee' (p.51-54) 
merkte ik de volgende bewering op: "Wetenschappelijk onderzoek [...] laat 
zien, dat iemand die luistert naar een instrumentalist van binnen gaat 
meezingen en van daaruit hetgeen gespeeld wordt zingend, of spelend, kan 
reproduceren. Spiegelneutronen spelen daarin een rol" (p.54). Uit 
onverdachte hoek nou eens het bewijs, dat luisteren (in tegenstelling tot 
horen) een actieve deelname is; dat geldt dus m.i. ook de liturgie!  
 
De in onze kring ook niet onbekende Jeroen de Wit schrijft over 'De 
spiritualiteit van de samenzang' (p.57-62). Verwijzend naar een aantal films 
blijkt steeds: "Het samen zingen brengt onvermoede krachten naar boven in 
een gemeenschap die ontzield is". Muziek ontleent haar spirituele kracht 
volgens de Wit aan twee aspecten; de lichamelijkheid van het zingen en de 
tekst die aan de muziek ten grondslag ligt. 
 
Thomas Quartier vervolgt met 'De zangers en de zang. Over liturigsch-
muzikale ervaringen'(p.65-70). Hij spreekt onder meer over de houding en 
uitstraling van de zangers die hem "echt iets doen". "De liturgie is geen 
concert". Ik hoop dat dit bij onze KDOV-leden ook nog leeft! "Mooie zang of 
mooi spel" is niet de kern van de liturgisch-muzikale ervaring, aldus 
Quartier. Die ligt in de authenticiteit en de gastvrijheid van het samen 
zingen, spelen, luisteren. 
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Laetitia Aarink meldt in 'Het zingt in mij' (p.71-73), dat "wie biddend de tekst 
van een psalm of een lied binnengaat, wordt meegenomen door de 
bewogenheid die in de tekst en de melodie ligt [...] Het zijn momenten die je 
niet kunt organiseren, maar die je overkomen" (p.71).  
 
Daarmee is het maar een kleine stap naar Kees Waaijman’s 'De stille 
muziek van de psalmen' (p.74-80). Het Tweede Vaticaans Concilie wilde 
dat de psalmen worden "gezien als een medium waardoor men - 
mediterend van vers tot vers - in contact komt met de inspiratie die deze 
zangen bezielt" (p.75). Psalmen zijn geen lezingen of gebeden, maar 
'lofdichten' (poemata laudativa) in de breedste zin van het woord, dus niet 
alleen in de halleluja-sfeer! Waaijman spreekt dan ook over 'verstilde 
muziek', maar "blijft sukkelen", omdat hij niet weet of instrumenten ('psalter 
en citer') niet teveel de "uiterlijkheid van melodie en klank" bewerken. 
Misschien dat lezing van het artikel van Loet Swart of Chris Fictoor hem 
kan helpen? 
 
Het tijdschrift vervolgt met Wouter Prins over 'Muzikale idealen in de 
beeldende kunst' (o.a. over St. Caecilia) en Jos Huls met 'Het demonische 
in het muzikale - Kierkegaard over Mozarts Don Giovanni'. 
 
Ivo de Jong schrijft over 'Popmuziek en religie' (p.96-98). Hij geeft al een 
tiental jaren de cursus 'Zin in Pop', maar zijn publiek blijkt keer op keer uit 
55+-ers te bestaan. Zijn maandelijkse onderzoek levert echter op, dat 
weliswaar de meeste popliedjes bepaald zijn "door hormonen of 
marktmechanismen", één op de vijf gaat toch om "behoefte aan zingeving"! 
Soms de "pijn van het onvervulbare, en de behoefte daar een troostende 
taal voor te vinden". Hij constateert verder, dat de ouder wordende 
popmusicus zich ook steeds meer met zingeving bezighoudt. "Een beetje 
God is overal". 
 
Inigo Bocken (p.99-100) sluit het tijdschrift met 'Gods ritme'. De bekende 
verontwaardiging in de media over alles wat met geloof te maken heeft 
omschrijft hij mooi als "de geseculariseerde toorn van God in de 
eenentwintigste eeuw", daarmee een link leggend met Strawinsky: "Geen 
tweede componist in de wereldgeschiedenis was zo in staat door de schijn 
van de wereld heen te breken en het oorspronkelijk ritme van de dingen 
aan het licht te brengen". En later, na een beschrijving van het woedende 
publiek na de première van zijn Le Sacre du printemps (uit 1913):  
"Misschien is het ook niet meer dan logisch dat zij voor wie het goddelijke 
buiten de horizon valt met grote angst vervuld worden, wanneer de door 
mensen gemaakte ordening doorbroken wordt". Wat dat betreft zijn we in 
een eeuw weinig opgeschoten, lijkt mij.  
 



KDOV-blad  Herfst 2012 | 31 

Het tijdschrift is voor KDOV-leden zeker aan te bevelen, evenals het 
beluisteren van de muziekvoorbeelden op de website. De meeste artikelen 
zouden overigens niet misstaan in ons KDOV-blad. Misschien zijn 
schrijvers hiertoe te verleiden? Het zou een aanwinst zijn voor ons blad. 
 
Ruud Hoogenboom 
 
Loet Swart (eindred.), Muziek als bron van bezieling, Speling, Tijdschrift 
voor bezinning 2012, jrg.64, nr. 1, maart 2012. Losse nummers € 12,- (incl. 
verzendkosten), speling@drukkerijgianotten.nl, Postbus 9228, 5000 HE 
Tilburg, 013-5425050. 
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Berichten 
 

Lezing bij het Cavaillé-Collorgel van de Augustinuskerk te 
Amsterdam  

   

“Het orgel en de liturgie in de r.k. kerk”. 
Inleider:  Herman van Dijk 
Organiste: Susanna Veerman, organiste 
Augustinuskerk in Amsterdam.  
De excursie wordt georganiseerd door de 
Commissie Vorming en Toerusting van de 
Geref. Kerk PKN,  Herv. Vredeskerk PKN en 
de R.K. kerk in Nijkerk. Waarom staat er 
eigenlijk een orgel in een kerk? Waarom niet 
een ander muziekinstrument? 
De Franse componisten van orgelmuziek uit de 
19e eeuw hebben orgelmuziek geschreven op 
en nieuwe manier, die nauw met de liturgie in 
de rooms-katholieke kerk verbonden is. In die belangrijke periode in 
Frankrijk is de techniek, de beeldende kunst en muziek tot grote hoogte 
gebracht en nog steeds maatgevend. Waren het die Parijse organisten of 
was het de Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll die met nieuwe registers, 
klankkleur en technieken de organisten inspireerden? Het orgel in de 
Augustinuskerk in Amsterdam uit 1881 is een van de nog geheel originele 
orgels van de Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll. U kunt van dichtbij de 
typische orgelregisters horen en allerlei wetenswaardigheden erover 
worden toegelicht. 
 
De organiste Susanna Veerman zal een viertal Franse orgelwerken spelen 
die goed passen bij deze lezing. 
 
Datum: zaterdag 22 september 2012 
Tijd en plaats: 14.00 uur in de Augustinuskerk, Postjesweg 123, 1057 DZ 
Amsterdam. 
Entreekosten: nog niet bekend 
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Handboek van de koormuziek 

‘De belangrijkste componisten en werken van 
1400 tot nu’ is een boek dat muziekliefhebbers 
zeker zal interesseren. Dit boek beoogt een gids 
te zijn in de koormuziek en wil het licht laten 
schijnen op bekende en minder bekende 
muziek. Het biedt houvast bij een zoektocht naar 
programmering, een houvast in de geschiedenis 
van de koormuziek en een oriëntatie op de 
ontstaansgeschiedenis ervan. 
Naast de beschrijving van de belangrijke vocale 

vormen en van de koorwerken en hun scheppers, is ook de context 
geschetst waarin componisten hebben gewerkt. Algemene 
(muziek)historische ontwikkelingen, politieke en sociaal-maatschappelijke 
omstandigheden staan naast artistieke en stilistische tendensen. Zo 
ontstaat een breed perspectief van de omstandigheden vanwaaruit de 
koormuziek is ontstaan. 
De bespreking van de componisten, hun oeuvre en hun koorwerk is zowel 
historisch als analytisch; zij is erop gericht de muziek tot leven te laten 
komen en de lezer te prikkelen om te gaan luisteren. 
*Handboek van de koormuziek – De belangrijkste componisten en werken 
van 1400 tot nu onder redactie van Hans Noyens; uitgeverij Kok, Utrecht; 
400 blz.; € 39,50. (RKnieuws.net) 

Hymnologie VI 

Het zesde deel van de serie over Hymnologie, Een geschiedenis van de 
strofische zang in de westerse christelijke kerk van Arie Eikelboom is 

uitgekomen. Het boek gaat over de ontwikkelingen 
van de hymnologie in de eerste helft van de 
zeventiende eeuw in Duitsland. Belangrijke dichters 
zoals Johann Heermann, Martin Rinckart, Christian 
Keimann krijgen ruim aandacht. Aan de invloed van 
Martin Opitz op de literaire aspecten en van Johann 
Arnd op de theologie en vroomheid wordt veel 
aandacht besteed. Omdat de ontwikkelingen op het 
gebied van de hymnografie groot zijn en omdat de 
liederen die geschreven worden langer zijn dan die 
uit de voorgaande perioden, is het boek omvangrijker 

dan de voorgaande vijf delen. Dit boek telt 388 pagina’s.  Het is gelukt om 
de prijs niet al te veel te verhogen, ondanks het toegenomen aantal 
pagina’s. Mocht u belangstelling voor het boek hebben en het willen 
bestellen, dan kan dat van heden via arie.eikelboom@wxs.nl .  
Dit deel kost € 26,95 (excl. verzendkosten van € 3,75). 

mailto:arie.eikelboom@wxs.nl
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