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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 
 
KRAAIENPOTEN 
 
Dat het voorjaar in aantocht is, moge duidelijk zijn. 
De meteorologische lente is begonnen en dat is ook bij ons ‘op het land’ te 
merken. 
Aan bomen, planten en bloemen ontspringt het nieuwe groen, hier en daar 
springen al lammetjes rond en de boeren gieren het uit van 
voorjaarspret……. 
Kortom, mijn zintuigen worden momenteel heftig gemasseerd door de 
wisseling der seizoenen. 
 
Maar het meest opvallende in deze speling van de natuur is het gezang van 
de vogels in de bomen, struiken en weilanden om ons huis. Ze doen hun 
uiterste best om, met name in de vroege morgen, hun gezang in te zetten, 
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maar worden al lange tijd dwarsgezeten door een stel kraaien die, ongewild 
en zeer brutaal, met hun gekrijs de zang van de lijster, de merel en de 
mees overstemmen en doen verstommen. 
Overigens, deze kraaien zijn niet alleen hondsbrutaal in hun gekrijs, maar 
ook in hun gedrag. 
 
Ik kon het niet helpen, maar de associatie met kerkmuziek was er ineens. In 
veel kerken lijkt de kerkmuziek niet meer boven het geschreeuw uit te 
komen. De brutale kraaien van grote parochies en verdwijnende lokale 
geloofsgemeenschappen; van kerkverlating en kerksluiting; van onkunde 
en non-professionaliteit en…….. de brutaliteit om vanuit kerkelijke leiding 
geen enkel aandacht meer te besteden aan kerkmuziek en vooral de 
opleiding daarvan. 
 
Ik geef het toe: je moet als kerkmusicus beschikken over een flinke dosis 
vertrouwen en optimisme om uit te zien naar toekomst waar muziek in 
zit……… 
Eén ding is duidelijk. Van de kraaien moeten we het niet hebben, moeten 
we ook niet (meer) willen.  
 
Vanochtend, bij het voeren van de kippen, zag ik in de tuin naast de vele 
afdrukken van kraaienpoten, ook een enkel voetspoortje van een kleine 
vogel. Een zangvogel denk ik. Die liet zich niet bang maken en zingt het 
hoogste lied. 
 
Goh, dacht ik: zou dat de KDOV zijn? 
 
Theo Menting, voorzitter  
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2011 
Op zaterdag 4 juni 2010 zal de Algemene 
Ledenvergadering plaatsvinden in de Sint 
Josephkerk en daarnaast liggende pastorie, 
Jansstraat 41, 2011 HC Haarlem. 
Meer informatie tezijnertijd 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 4 juni ziet er als volgt uit: 
11.00 – 11.30 u ontvangst met koffie 

http://www.kdov.nl/
mailto:secretaris@kdov.nl
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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; maart 2011) 

Enquête leden KDOV 

Ruim 40% van de leden heeft in afgelopen november/december de leden-
enquête ingevuld. Wij danken u van harte voor het invullen van de leden-
enquête ! 

In dit KDOV-blad zullen wij u informeren over een gedeelte van de enquête. 
Dit betreft de vragen 1 (algemeen), 4 (uw tevredenheid in uw kerkmuzikale 
functie) en 5 (over hoe u denkt over de KDOV) (BH)  

Ontwikkeling rechtspositie 

KDOV en KNTV hebben samen brieven geschreven aan de 7 individuele 
bisschoppen van de bisdommen in de Nederlandse Kerkprovincie waarin 
gevraagd wordt om op zo kort mogelijke termijn zorg te dragen voor: 

1. Contact van onze verenigingen met een door de bisschoppen 
gemandateerde delegatie ter bespreking van onze voorstellen tot 
salarisverbetering.  

2. Het instellen van een blijvend arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de 
vertegenwoordigers van de bisdommen enerzijds en van de kerkmusici 
anderzijds.  

3. Het implementeren van de resultaten van het arbeidsvoorwaarden-
overleg in een nieuw Rechtspositiereglement van de Kerkmusici.  

Er is een termijn gesteld van zes weken. De ernst van de zaak is voor ons 
immers zodanig, dat wij in de brief reeds verwijzen naar de rechten die ons 
worden geboden in de canones 1732 t/m 1739 van het Wetboek van 
Canoniek Recht. De individuele bisschoppen zijn volgens het kerkelijk recht 
er aan gehouden het gevraagde overleg niet langer uit de weg te gaan. Wij 
houden u op de hoogte. (BH; maart 2011) 



KDOV-blad  Lente 2011 | 4 

Salarissen kerkmusici 2011  

De honoreringsbedragen voor kerkmusici zijn per 1 januari 2011 met 1,0 % 
verhoogd volgens de gemengde index en afgerond op € 0,05.  
 

 2011 

Bevoegdheid Enkel Combi 

Niveau I  28,40   42,60 
Niveau II  24,80  37,20 
Niveau III  20,90  31,95 
Amateurs groep A  17,75  26,60 
Amateurs groep B  12,05  17,75 

 
De bedragen zijn bruto per uur (BH; maart 2011). 
 
Contributie 2011 
De contributies voor 2011 zijn ongewijzigd omdat met een contributie-
verhoging van 1,0 % de contributiebedragen - na afronding op hele euro’s - 
gelijk blijven. De contributies bedragen:  

• Gewoon lidmaatschap:  € 38,-- 

• Lidmaatschap 65 jaar en ouder: 
o reeds lid in 2004 en 65 jaar of ouder in 2004: € 17,--  
o reeds lid in 2004, maar 65 jaar na 2004: € 27,--  
o nieuw lid 65 jaar of ouder: € 27,-- 

Hogere bedragen dan de vastgestelde contributiebedragen zijn altijd 
welkom. Leden die problemen hebben om hun contributie te betalen 
kunnen zich tot het bestuur wenden.  
 
Contributiebetaling kan op drie verschillende manieren: 
a) door eenmalige machtiging 
b) door overmaking uiterlijk 25 april op onze bankrekening 1031344 t.n.v. 

KDOV te Zoetermeer 
c) door betaling met de acceptgirokaart die u eind april toegezonden krijgt. 
 
Voor de leden die nog niet zijn overgegaan op automatische afschrijving 
sturen wij ook dit jaar naast de acceptgirokaart, een machtigingskaart mee. 
Wij danken u voor uw medewerking. (BH; maart 2011) 

Hebben wij uw e-mailadres al gekregen? 

Graag ontvangen wij uw e-mail adres, voor zover u vermoedt dat wij dat 
nog niet hebben. Wij willen vaker met u communiceren bijv. via een 
nieuwsbrief om u sneller te kunnen informeren of respons te vragen. 
Graag mailen naar: webmaster@kdov.nl. Leden die toegang hebben tot het 
ledengedeelte van de website hoeven geen e-mailadres meer op te geven. 

webmaster@kdov.nl
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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; maart 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, 
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; maart 2011) 
 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2010 
gehouden op zaterdag 12 juni 2010 in de Sint Willibrordkerk te Utrecht. 
 
1. Opening en mededelingen. 
Aftredend voorzitter Paul Houdijk opent om 11.34 uur de vergadering. Hij 
deelt mee dat de nieuwe voorzitter, Theo Menting, wegens een acute 
darminfectie in het ziekenhuis is opgenomen en dus niet aanwezig kan zijn. 
Secretaris Gemma Coebergh noemt de namen van degenen die zich 
hebben afgemeld. 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2009. 
Deze notulen worden aan de orde gesteld en goedgekeurd. 

3. Jaarverslag secretaris. 
De secretaris leest het jaarverslag voor.  

= = =  De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 10 januari 
2009 in het Dominicanerklooster te Huissen. Ons lid Theo Menting, een 
leek – Dominicaan, leidt daar de cantorij van de kloosterkapel.  

De helaas schaars bezochte vergadering vond plaats in de aula, waarna wij 
een zeer goed verzorgde lunch genoten in de refter.  

De heer Stef Kroon gaf een rondleiding door het klooster.. 

webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
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Daarna schetste Henk Jongerius de geschiedenis van de cantorij, die hij 
een aantal jaren heeft geleid. Men zingt voornamelijk het Nederlandse 
repertoire dat na Vaticanum II is verschenen. Over dit repertoire zei 
Jongerius dat hij een verscheidenheid aan opties wenselijk acht: niet alleen 
liederen, maar ook beurtzangen, acclamaties, responsories en recitatieven. 

Hij noemde liturgische muziek de rituele muziek van de christelijke 
samenkomst. Zij dient tot communicatie met God en met elkaar. Sommige 
dingen zijn immers niet te zeggen, hooguit te zingen.   

Een zeer persoonlijke, maar heldere en interessante uiteenzetting. 

Het Algemeen Bestuur kwam het afgelopen verenigingsjaar  drie maal 
bijeen: op 20 februari, 19 juni en 9 oktober. 

De contacten met de Bisschoppenconferentie over de salarisregeling 
verliepen moeizaam. In feite is er nog niets bereikt. We wachten nog steeds 
op bericht over de resultaten van de vergadering der bisschoppen in 
oktober, informatie die we, ook na herhaaldelijke vragen van onze kant, niet 
hebben gekregen. 

Er is goed contact met de NSGV, die langzaam maar zeker in beter 
vaarwater geraakt. Het VNPO is uit beeld verdwenen.  

Het KDOV – blad verscheen vier keer, dank zij de onvermoeibare 
inspanningen van Ben Hillen, die als ad interim -  hoofdredacteur nog 
steeds wacht op een permanente kandidaat van deze functie. De kwaliteit 
van het blad is uitstekend, maar het is duidelijk dat deze situatie niet kan 
blijven zoals die is, zodat wij blijven vragen om een hoofdredacteur en 
andere redactieleden. 

Ben Hillen beheert ook de website, die hij op voorbeeldige wijze dagelijks 
actueel houdt. Kerkmuzikaal nieuws, agenda, informatie over belangrijke 
KDOV – zaken, kerkelijke documenten over Liturgie en Kerkmuziek, 
orgelbouwnieuws, relevante weblinks en vragen met antwoorden over de 
rechtspositie van kerkmusici. Voor de leden is er ook een intern gedeelte 
dat via een gebruikersnaam en wachtwoord kan worden bezocht.  

Er waren in het afgelopen jaar diverse memorabele gebeurtenissen te 
melden rond onze leden.  

Jubilea werden gevierd: Aat Broersen vierde het feit dat hij 60 jaar 
werkzaam was als kerkmusicus, Jo Ivens 60 jaar als dirigent en organist, 
Jos Laus 40 jaar als kerkmusicus en Peter Priem 25 jaar als organist. 

Verschillende onderscheidingen vielen aan leden ten deel: Aart de Kort 
ontving de zilveren Franse medaille van de Société Arts – Sciences – 
Lettres, Jo Ivens werd benoemd tot Ridder in de Orde van Gregorius de 
Grote, Jo Wiché ontving de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et 
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Pontifice en Jan Valkestijn werd benoemd tot erekanunnik van het 
kathedraal kapittel te Haarlem. 

René Verwer die in december 2008 is gepromoveerd, presenteerde in 
november 2009 de handelseditie van zijn proefschrift, getiteld ‘Cavaillé – 
Coll en Nederland’. 

Ons erelid Bernard Bartelink bereikte eind november de leeftijd van 80 jaar. 

De volgende leden zijn ons dit jaar ontvallen: 

Louis Toebosch, Henk Donker en P. Vermeulen. 

Laten we hen door middel van een minuut stilte herdenken. 

Zoals Theo Menting, onze aanstaande nieuwe voorzitter, opmerkte is het 
hoog tijd dat het stof van het KDOV – boek wordt afgeblazen en dat de 
waarde van het boek opnieuw wordt ontdekt. Dat geldt niet alleen voor ons 
leden, het zou ook moeten gelden voor de kerkmusici die nog geen lid zijn.  

We hopen dat de KDOV in 2010, onder leiding van onze nieuwe voorzitter, 
op krachtdadige wijze mee kan werken aan de toekomst van de kerkmuziek 
in Nederland. We beseffen dat die toekomst er niet rooskleurig uitziet. De 
waarde van goed uitgevoerde kerkmuziek is echter te groot om de 
mogelijkheden daartoe te laten wegglippen. Dat besef zal de KDOV alert 
moeten houden. 

Utrecht, 12  juni 2010 

Gemma Coebergh = = = 

Ook dit jaarverslag wordt goedgekeurd, met dank voor de verrichte arbeid. 

4. Financiën. 
Penningmeester Ben Hillen licht het door hem uitgereikte jaarverslag toe op 
verscheidene punten. De kosten van de website veroorzaken een stijging 
van de bankkosten omdat er extra programmatuur nodig is en diverse 
services moeten worden gehuurd. Bankkosten stijgen sowieso volgens de 
daarvoor geldende Europese normen. 

René Verwer bedankt het KDOV – bestuur voor de subsidie voor van zijn 
boek  ‘Cavaillé – Coll en Nederland’; de penningmeester benadrukt dat dit 
boek een waardevolle bijdrage betekent ten aanzien van orgels in katholiek 
Nederland. 

Ruud Hoogenboom verbaast zich er over dat het KDOV – blad zo weinig 
kosten heeft gemaakt. De penningmeester licht toe dat er een andere 
drukker in de arm is genomen en dat er geen honoraria aan medewerkers 
zijn verstrekt. 
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Het nieuwe bestuur zal het voorstel om het contributiesysteem te herzien 
overwegen. 

De kascommissie, bestaande uit Leo Spoor, die ook spreekt namens de 
niet aanwezige Lambert Becht, heeft alle boeken in orde bevonden en 
complimenteert de penningmeester met zijn nauwkeurige werk.  

De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Leo Spoor en Bas Groenewoud. 

5. Afscheid Paul Houdijk en benoeming Theo Menting. 
Van Paul Houdijk wordt op zeer hartelijke wijze afscheid genomen. Hij heeft 
het gevoel dat het na 20 jaar onderhand tijd wordt dat hij de staf overreikt 
aan iemand anders. Ben Hillen bedankt Paul voor zijn zeer grote inzet en 
zijn betrokkenheid bij de KDOV, hetgeen onderstreept wordt door het 
overhandigen van een cd – bon en een fles geestrijk vocht. 

De afwezige Theo Menting wordt bij acclamatie benoemd tot nieuwe 
voorzitter. Ben Hillen licht toe dat de plannen van de nieuwe voorzitter zich 
vooral zullen richten op het leren kennen van alle KDOV – leden om de 
vereniging sterker te maken en om in dialoog met de leden te kunnen 
ontdekken wat zij willen en verwachten. Ook wil hij diverse evenementen 
organiseren en aandacht besteden aan educatie. 

6. Nieuwe rechtspositieregeling. 
Ben Hillen leest de aangetekende brief die op 28 mei j.l. aan bisschop 
Hurkmans is gestuurd voor. Deze brief komt op de website. Ook leest Ben 
Hillen een bijlage met de gang van zaken vanaf februari 2007 tot nu toe 
voor. Dit dossier komt eveneens ter inzage op de website. Duidelijk is in 
ieder geval dat de gang van zaken zeer moeizaam verloopt. Er wordt aan 
alle kanten nog beraadslaagd wat de volgende stappen zullen zijn. 
Structureel periodiek overleg met de betrokken partijen is in ieder geval 
nodig.  Naar de KDOV – leden zal in ieder geval gecommuniceerd worden 
welk stappenplan er wordt gevolgd. 

Ruud Hoogenboom adviseert niet alleen de gang van zaken rond de 
nieuwe rechtspositieregeling nauwkeurig te bewaken, maar ook de vinger 
aan de pols te houden inzake de ruimte die er in opleidingen van de 
priesters voor kerkmuziek is. Gemma Coebergh heeft de ervaring dat er 
ook aan de mentaliteit van die jonge priesters kan worden gesleuteld: de 
ervaring leert dat hun belangstelling voor kerkmuziek te wensen overlaat. 

7. Rondvraag. 
Louise Hillen wil graag dat er een informatiepakket komt voor Kerkmusici 
III. Ben Hillen vraagt haar of ze bereid is dit op te zetten, omdat het bestuur 
hier niet aan toe komt. 

Ruud Hoogenboom wijst op het belang van een concept – beleidsplan voor 
parochies. Ook dit is volgens Ben Hillen een zaak die voor het bestuur niet 
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haalbaar zal zijn. Hieruit blijkt wederom dat er een beroep moet worden 
gedaan op leden om mee te werken aan het uitvoeren van dit soort 
plannen. 

Paul Houdijk vraagt of het blad blijft voortbestaan. Ben Hillen zegt dat dit 
een prominent agendapunt wordt voor de eerstvolgende bestuursver-
gadering. 

8. Sluiting. 
De vergadering wordt om 12.58 uur gesloten.   

 

Leden 

Nieuw adres: 

M.-J. van Dongen-Zwaan, Jacoba van Beierenweg 25, 2215 KT Voorhout 
E.M. Koevoets, Jan Steenstraat 41, 3362 XH Sliedrecht. 

Opzeggingen: 

J.S. Wuite – Langweer. 

Jan Keeris overleden 

Op 16 augustus 2010 is onze collega Jan Keeris overleden. Jan was 
dirigent en organist in Eindhoven. Hij was onderscheiden met ‘Pro Ecclesia 
et Pontifice’ en ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’. 
 

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; maart 2011) 
 

Leden-enquête KDOV 
 

Elsemieke Hillen en Ben Hillen 
 
In november 2010 is aan alle 200 leden van de KDOV een oproep 
toegestuurd voor het invullen van een enquête deels via e-mail, deels via 
de post. Hier is door 77 leden op gereageerd, waarvan 75 tot bruikbare 

http://www.kdov.nl/
webmaster@kdov.nl
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resultaten hebben geleid en slechts 2 onbruikbaar omdat deze te summier 
waren ingevuld. De gegevens die de respondenten hebben ingevuld in de 
enquête zijn anoniem verwerkt.  
 
De enquête had de volgende rubrieken: 

1.  Uw persoonlijke gegevens 
2.  Uw opleiding/bevoegdheid  (nog te verwerken) 
3.  Uw huidige kerkmuziekpraktijk  (nog te verwerken) 
4.  Uw tevredenheid in uw kerkmuzikale functie  
5.  Uw mening over KDOV-activiteiten 
6.  Uw inzet voor de KDOV 
7.     Overige opmerkingen, suggesties. 

 
Dit artikel geeft de eerste analyse van de resultaten waarin vooral aandacht 
is besteed aan de vragen die op korte termijn belangrijk zijn voor het 
bestuur van de KDOV en de leden. De resultaten van de rubrieken 2 en 4 
moeten nog verwerkt worden en zullen op een later moment in dit blad 
gepubliceerd worden.  
De analyses zijn uitgevoerd met het SPSS, een statistisch analyse-
programma met name geschikt voor gebruik in sociaal wetenschappelijk 
onderzoek. 
In dit artikel zullen de resultaten van de analyse besproken worden, en ver-
derop in dit blad kunt u een eerste reactie van het bestuur op de resultaten 
lezen. 
 
Rubriek 1  Uw persoonlijke gegevens 
In de enquête zijn er allereerst een aantal basisvragen gesteld om inzicht te 
krijgen in een aantal gegevens over de leden, zoals in welk bisdom men 
werkzaam is en of men momenteel werkzaam is als kerkmusicus. 
De verdeling man/vrouw onder de respondenten was 90,7% tegen 9,3%. 
Van de respondenten is ruim 85% momenteel werkzaam als kerkmusicus, 
het overige deel niet. De meeste leden die momenteel niet meer werkzaam 
zijn als kerkmusicus hebben hiervoor als reden opgegeven dat zij 65+ zijn. 
 
De grootste groep respondenten is 
werkzaam in het aartsbisdom 
Utrecht, bijna een derde van het 
totaal. Daarnaast waren ook de 
bisdommen Rotterdam en Haarlem 
sterk vertegenwoordigd. In afbeel-
ding 1 staat een diagram van de 
procentuele verdeling van de 
respondenten over alle bisdom-
men.  
 

Rotterdam 18,7%

Roermond 8%

Den Bosch 12%

Haarlem 18,7%

Groningen 5,3%

Breda 6,7%

Utrecht 30,7%

Afbeelding 1: Verdeling van de 
respondenten over de bisdommen. 
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Rubriek 2 Uw opleiding/bevoegdheid 

Nog te verwerken. 

Rubriek 3 Uw huidige kerkmuziekpraktijk 

Nog te verwerken. 

Rubriek 4  Uw tevredenheid in uw kerkmuzikale functie 

In deze rubriek is gevraagd naar de tevredenheid over de huidige functie en 
de honorering.  
Hieruit is gebleken dat men over het algemeen ‘tevreden’ is over de eigen 
huidige kerkmuzikale functie. Van de 71 respondenten die deze vraag hebben 
beantwoord, geeft namelijk het grootste gedeelte (33,8%) aan ‘tevreden’ te 
zijn, en 28,6% is ‘zeer tevreden’ over zijn of haar functie. 
 
De vraag of men ‘tevreden’ is over de eigen huidige kerkmuzikale honorering 
laat echter een ander plaatje zien. Van de 70 mensen die deze vraag 
hebben beantwoord is het grootste gedeelte ‘niet ontevreden en niet 
tevreden’ (23,4%). Daarnaast is 20,8% ‘ontevreden’ en  18,6% geeft aan 
‘tevreden’ te zijn over de honorering. 
Daarmee kunnen we stellen dat men over het algemeen minder tevreden is 
over de honorering dan de huidige kerkmuzikale functie zelf. Dit is ook te zien 
in afbeelding 2. 

geen mening geen mening
zeer ontevreden

zeer ontevredenontevreden

ontevreden
niet on-/tevreden

niet on-/tevreden

zeer tevreden

zeer tevreden

tevreden

tevreden

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

functie honorering

 
Afbeelding 2: Tevredenheid van de respondenten over hun huidige kerkmuzikale functie en de 
honorering daarvan. 

 
Er is in de analyse ook een vergelijking gemaakt op basis van de 
verschillende bisdommen, om te onderzoeken of hier een verschil in zit. 
Zoals in afbeelding 3 te zien is, zit er tussen de bisdommen onderling een 
verschil in de mate van tevredenheid.  
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Hier moet echter wel rekening worden gehouden met het feit dat de 
verdeling van de respondenten over de verschillende bisdommen niet gelijk 
is.  
Zo lijkt de mate van tevredenheid over de functie in het bisdom Groningen 
groter dan gemiddeld (3,66 voor alle respondenten), maar gezien het feit 
dat slechts een klein deel van de respondenten uit Groningen komt,  is niet 
bewezen dat de tevredenheid daar ook daadwerkelijk hoger ligt dan 
gemiddeld. Het zelfde geldt voor het bisdom Roermond. Daar ligt de 
tevredenheid over de functie een stuk lager dan het gemiddelde, maar het 
percentage respondenten uit het bisdom Roermond was slechts 8%.  
De overige bisdommen liggen qua mate van tevredenheid over de functie 
allemaal rond het gemiddelde van 3,66. 
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Breda Groningen Haarlem Den

Bosch

Roermond Rotterdam Utrecht

vraag4a_functie_tevreden

vraag4b_honorering_tevreden

 
Afbeelding 3: Verschil in tevredenheid tussen de verschillende bisdommen 

 
De tevredenheid over de honorering van de huidige kerkmuzikale functie ligt met 
een gemiddelde van 3,13 niet erg hoog, en is vergeleken met de 
tevredenheid over de huidige kerkmuzikale functie zelf, flink lager. 
Het verschil hiertussen is erg duidelijk te zien in de gegevens uit het 
aartsbisdom Utrecht (met 21 respondenten in deze groep kunnen de 
resultaten hier ook aangenomen worden), de gemiddelde tevredenheid over 

de huidige functie ligt hier met 3,95 wat hoger dan het gemiddelde over de 
gehele groep respondenten, en de gemiddelde tevredenheid over de 

honorering ligt hier met 2,52 een stuk lager en zelfs flink lager dan de 
gemiddelde tevredenheid over de gehele groep. 
 
De tevredenheid over de honorering lijkt in het bisdom Breda het hoogst te zijn, 
alleen moet hierbij wel rekening gehouden worden met dat het aantal 
respondenten voor deze vraag slechts 4 is. 
Ook bij deze vraag ligt de tevredenheid in Roermond het laagst, maar met 
een aantal van slechts 2 respondenten uit dit bisdom die deze vraag 
hebben beantwoord, valt hier geen conclusie uit te trekken. 
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Rubriek 5  KDOV-activiteiten 

Het vijfde deel van de enquête ging over de mening van de leden van de 
KDOV over de verschillende activiteiten die door de KDOV georganiseerd 
worden. Hierin is gemeten in welke mate men tevreden is over de activiteiten, 
welke activiteiten voor hen prioriteit hebben, en de mate van belangrijkheid van 

deze activiteiten. 
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Afbeelding 4: Tevredenheid met KDOV-activiteiten 

 
KDOV-activiteiten op de horizontale as van de afbeeldingen 4, 5 en 6 
1 Belangenbehartiging rechtspositie 
2 Zichtbaarheid KDOV 
3 Advies en bemiddeling leden 
4 KDOV-blad 
5 Bevordering vakpublicaties 
6 Bevordering muziekuitgaven 
7 Website 
8 Ledengedeelte website 
9 Evenementen 

10 Vergroten netwerkkansen 
11 Deskundigheidsbevordering leden 
12 Jaarvergadering 
13 Bevordering liturgisch stijlbegrip 
14 Bevordering artistiek stijlbegrip 
15 Tegengaan wildgroei aanstelling “kerkmusici” 
16 Tegengaan wildgroei salariëring “kerkmusici” 

 
Bij het onderdeel tevredenheid over de KDOV-activiteiten (zie afbeelding 4) is 
de mate van tevredenheid over zestien activiteiten gemeten op een 5-punts 
schaal van ‘zeer ontevreden’ tot ‘zeer tevreden’. Tevens is bij elk item de 
mogelijkheid geboden om aan te geven dat men geen mening over dit 
onderwerp had. 
De onderwerpen waar men opvallend vaak aangaf geen mening te hebben, 
zijn het ledengedeelte van de website, evenementen en het vergroten van de 

netwerkkansen. Daarnaast hebben ook de activiteiten advies en bemiddeling 

leden en jaarvergadering een hoog percentage van ‘geen mening’. 
Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat men nog geen 
ervaring heeft met deze activiteiten en hier dus ook geen mate van 
tevredenheid over kan aangeven.  
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De activiteit KDOV-blad scoort opvallend hoog op tevredenheid. Bijna 60% 
van de respondenten is hier ‘tevreden’ dan wel ‘zeer tevreden’ over. 
Daarnaast geven ook veel respondenten aan ‘tevreden’ of zelfs ‘zeer 
tevreden’ te zijn over de website in het algemeen.  
Een item dat ook hoog scoort op de mate van tevredenheid, is de 
belangenbehartiging rechtspositie. Het grootste gedeelte van de respondenten 
geeft aan hier ‘tevreden’ over te zijn. 
 
De grootste ontevredenheid wordt gevonden in het item zichtbaarheid KDOV. 
Veel van de respondenten geven aan hier ‘ontevreden of niet on-/tevreden’ 
over te zijn.  
Daarnaast geeft men aan dat de mate van tevredenheid ook over de 
activiteiten bevordering van vakpublicaties en bevordering muziekuitgaven 
gemiddeld gezien iets minder is. Wel moet hierbij rekening worden 
gehouden met het gegeven dat het percentage respondenten met ‘geen 
mening’ over deze activiteiten iets hoger ligt, en de mening dus verdeeld is 
over minder mensen. 
 
In vraag 5b werd de respondenten gevraagd om aan te geven waar voor 
hun de prioriteit ten aanzien van de verschillende KDOV-activiteiten ligt. De 
vraagstelling was om de 5 meest belangrijke activiteiten aan te geven. In 
afbeelding 5 is een weergave te vinden van de aangegeven prioriteit. 
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Afbeelding 5: prioriteit KDOV-activiteiten 

 
Een absolute uitschieter qua prioriteit is de belangenbehartiging rechtspositie. 
Deze werd door 59 van de 75 respondenten als een van de door hun 
gekozen vijf prioriteiten aangevinkt. Als tweede hoog-scorende activiteit is 
het tegengaan van wildgroei in de aanstelling “kerkmusici” naar boven gekomen.  
De rest van de activiteiten is verdeeld over gemiddeld 30 keer en 
gemiddeld 20 keer aangevinkt, en een aantal die maar weinig als prioriteit 
zijn aangegeven. De activiteiten die weinig als prioriteit zijn aangegeven zijn 
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vooral het ledengedeelte van de website (5 keer aangevinkt) en het vergroten 

van de netwerkkansen (9 keer). Hierbij moet wel rekening gehouden worden 
met het feit dat in de vorige vraag, over de mate van tevredenheid, bij deze 
onderwerpen ook door een grote groep respondenten werd aangegeven 
dat zij hier geen mening over hadden. Het is mogelijk dat de veronderstelde 
onbekendheid van deze activiteiten ook doorgewerkt heeft in het aangeven 
van de prioriteiten.   
 
Na de vraag over het aangeven van de prioriteiten werd vervolgens 
gevraagd naar de mate waarin men alle aangeboden KDOV activiteiten 
belangrijk vindt (zie afbeelding 6). 
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Afbeelding 6: belangrijkheid KDOV-activiteiten 

 
De meeste overeenkomst met de prioriteiten wordt geheel naar verwachting 
ook gevonden in de activiteit van belangenbehartiging rechtspositie. Bijna 70% 
van de respondenten geeft aan dit ‘zeer belangrijk’ te vinden. 
Andere activiteiten die zeer vaak ‘zeer belangrijk’ worden gevonden zijn 
advies en bemiddeling leden,  bevordering liturgisch stijlbegrip en tegengaan 

wildgroei aanstelling “kerkmusici”. Opvallend hierbij is dat de activiteit advies en 

bemiddeling leden in de vragen over de mate van tevredenheid vaak werd 
beantwoord met ‘geen mening’.  
Het is hierbij mogelijk dat de respondenten geen ervaring hebben met deze 
activiteit, maar denken in de toekomst nog wel advies en bemiddeling nodig te 
hebben en dit daarom als een ‘zeer belangrijke’ activiteit van de KDOV 
zien. 
Er waren geen activiteiten die vaak als ‘onbelangrijk’ werden aangegeven, 
wel werden de activiteiten bevordering muziekuitgaven en de jaarvergadering 
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door een groter percentage respondenten ‘niet onbelangrijk/niet belangrijk’ 
gevonden (ruim 30% en ruim 40%) 

Rubriek 6  Uw inzet voor de KDOV 

In het laatste deel van de enquête is onderzocht in welke mate men in de 

gelegenheid is en bereid is om zich in te zetten voor de KDOV. Daarnaast is ook 
de bereidheid tot actievoeren gemeten. In afbeelding 7 is de verdeling in de 
antwoorden op deze drie vragen te zien. 
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Afbeelding 7: Inzet en actiebereidheid voor de KDOV 

 
Ruim de helft van de respondenten heeft aangegeven dat zij ‘misschien in 
de gelegenheid’ is om zich in te zetten voor de KDOV. Daarnaast gaf 30% 
aan ‘in de gelegenheid daarvoor te zijn’, en 18% niet. 
De bereidheid om zich in te zetten voor de KDOV is iets anders verdeeld, de 
meeste mensen geven aan ‘misschien’ of ‘inderdaad bereid te zijn’ ( 37,1 
en 38,6 %). 24,3% geeft aan ‘niet bereid te zijn’ om zich in te zetten voor de 
KDOV. 
 
De bereidheid tot actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden ligt daaren-
tegen wat meer op ‘misschien’, bijna de helft van de respondenten geeft 
aan dat zij daar ‘misschien’ toe bereid zijn. Het aantal leden dat ‘niet tot 
actievoeren bereid’ is en het aantal leden dat ‘daar wel toe bereid’ is lag 
voor beide rond de 26%. 

Rubriek 7  Overige opmerkingen en suggesties 

Na de vragen over de inzet voor de KDOV hadden de respondenten de 
mogelijkheid om suggesties voor acties te doen. In deze suggesties wordt 
veelal het gebruik maken van de media als optie genoemd.  
Ook een aantal respondenten zou graag ludieke acties zien, waar meestal 
aan toegevoegd werd dat de eredienst wel gerespecteerd moet blijven. 



KDOV-blad  Lente 2011 | 17 

Reactie van het bestuur op de eerste resultaten  
Verheugd zijn wij over de grote respons op de enquête. Dit bevestigt de 
betrokkenheid van de leden bij wat de KDOV bezighoudt. De enquête laat 
zien dat het bevechten van een verbeterde rechtspositie en het bestrijden 
van wildgroei op dit moment voor iedereen het belangrijkste is. Opmerkelijk 
is het dat de kerkmusici het bevorderen van het liturgisch stijlbesef nog 
belangrijker vinden dan dat van het artistiek stijlbesef. Weet het episcopaat 
dit? Ondanks het internettijdperk (met hoge waardering voor de KDOV-
website) wordt het KDOV-blad niet alleen gewaardeerd, maar ook 
belangrijk (met hoge prioriteit) gevonden. Zo zien wij het als bestuur ook: 
naast de website blijft het KDOV-blad een onmisbaar bindmiddel voor de 
KDOV. 
Aan de zichtbaarheid van de KDOV zal hard gewerkt moeten worden. Het 
bestuur gaat hiervoor een plan opstellen, maar heeft ook u als 
“ambassadeurs van de KDOV” daar heel hard bij nodig. Het kan toch niet 
zo zijn dat de KDOV een verbeterde rechtspositie bevecht, terwijl teveel 
professionele kerkmusici die geen lid zijn van de KDOV aan de zijlijn 
toekijken! Wij hebben uw hulp nodig om ze lid te maken en ook daardoor 
meer zichtbaar te worden. 
Tenslotte zijn we met u benieuwd naar de nog te publiceren resultaten van 
de rubriek waarin uw positie en welbevinden als kerkmusicus in kaart wordt 
gebracht. 
 

Berichten 
 

Herdenking 100e geboortedag Jan Mul 

De  Nederlandse musicus Jan Mul werd op 20 september 
1911 te Haarlem geboren. Hij studeerde orgel bij Hendrik 
Andriessen en compositie bij Sem Dresden. Hij was 
werkzaam als dirigent/organist in de r.k. kerk Maria 
Onbevlekt Ontvangen te Overveen. Als componist schreef 
hij, naast veel kerkmuziek, orkestwerken, kamermuziek, de 
cantate ‘Egmont onthalsd’, de opera ‘Bill Clifford’ (op tekst 
van Godfried Bomans) en muziek bij films van Bert 

Haanstra (‘Rembrandt’  en ‘Fanfare’).  Hij was voorzitter van het Genoot-
schap van Nederlandse Componisten, van de Federatie Beroeps-
verenigingen van Kunstenaars en van de BUMA, benevens bestuurslid van 
Donemus.  Hij was muziekredacteur aan De Volkskrant en docent theorie 
en compositie aan het Maastrichts Conservatorium. Mul overleed op 30 
december 1971 te Haarlem. 
Er zijn redenen genoeg om deze markante, veelzijdige en desondanks een 
beetje uit beeld geraakte kunstenaar dit jaar uitgebreid te herdenken. Met 
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dat doel is in Haarlem de Jan Mul Stichting opgericht, die allerlei activiteiten 
op de agenda heeft staan, te weten: 

• Een masterclass met 8-tal koordirigenten o.l.v. Jos Vermunt tijdens de 
Haarlemse Koorbiënnale. 

• Rondje Bakenes: de buurtvereniging Bakenes organiseert een middag 
in april met o.a. met medewerking van concertpianiste Barbara Tanner 
en Bernard Winsemius, stadsbeiaardier. 

• Project Coornhertlyceum: de leerlingen het Agnus Dei uit de Missa 
Trium Puerorum te laten instuderen en uitvoeren en hen opdracht 
geven zich te verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van de mis. 

• Hofjesconcerten door amateurkoren. 

• Bruna-projekt "Ik zag twee beren broodjes smeren". 

• Bijeenkomsten waar aandacht wordt besteed aan de samenwerking 
tussen Jan Mul, Godfried Bomans en Harry Prenen. 

• Jubileumweekend: concert in de kathedrale basiliek Sint Bavo op 
zaterdag 24 september wordt gewijd aan composities van Jan Mul. 

• Op zondag 25 september een jubileumconcert in de Sint Josephkerk te 
Haarlem met o.a. de mis  L‘Homme désarmé en het orgelwerk Choral 
Joyeux. 

• Scratch – dag in december met amateurkoren. 
  
Een website wordt momenteel technisch voorbereid. Zo gauw de naam 
daarvan bekend is wordt deze op de KDOV – website gepubliceerd. 
Gemma Coebergh is bestuurslid van de Jan Mul Stichting en zal de 
komende tijd aandacht besteden aan zowel het jubileumjaar als aan de 
componist zelf. 

Ingebruikname orgel Elandstraatkerk in Den Haag 

Op 15 mei wordt het orgel van de Elandstraatkerk (O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen) in Den Haag weer feestelijk in gebruik genomen. 

Om 11.00 u is er een Eucharistieviering met het koor Cantate Domino o.l.v. 
Jos Vranken jr. Het orgel wordt dan bespeeld door Ed van Aken, organist-
titulaire van de parochie. 

Om 13.30 zal het orgel worden gepresenteerd aan de parochianen en 
belangstellenden. Door Ronald van Baekel, directeur van Adema’s 
Kerkorgelbouw zal een uitleg over de restauratie worden gegeven. Het 
orgel wordt bespeeld door Ton van Eck en Ed van Aken.  

Na afloop is een boek verkrijgbaar met uitgebreide informatie over de Gebr. 
Franssen, hun werkzaamheden in Den Haag, de orgelgeschiedenis van de 
Elandstraatkerk en het orgel zelf. 

Verder zijn er een zestal concerten gepland:  24 juni – Leo van Doeselaar; 
1 juli – Petra Veenswijk; 8 juli – Ton van Eck en Thérèse Malengreau, 
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piano; 12 augustus – Ines Maidre; 19 augustus – Peter King (Bath Abbey, 
UK); 2 september – Aart de Kort. Tijdens deze concerten zal de muziek van 
Frans Liszt (geboren in 1811) veelvuldig aan bod komen. 

In een volgend nummer van dit blad zal een artikel verschijnen over de 
restauratie van dit orgel door onze redacteur orgel, René Verwer. 
(Ed van Aken; maart 2011) 

Nederland schreeuwt om Cultuur 

Een veelgehoorde kreet de laatste maanden. Maar in tegenstelling tot 
Duitsland, zijn we in Nederland niet zo van het gedenken en herdenken van 
onze componisten. Dit jaar en volgend jaar kunt u er toch echt niet omheen. 
Mensen die hun stempel hebben gedrukt op de Nederlandse koorcultuur 
mogen niet vergeten worden: Jan Mul, Herman Strategier, Hendrik 
Andriessen, Jan Pzn Sweelinck, Henk Badings, Alphons Diepenbrock en 
Johan Wagenaar. Nederland schreeuwt om uw eigen Cultuur! 
2011: Jan Mul (geb 1911). 2012: Jan Pzn Sweelinck (450 jr geboren), Joh. 
Wagenaar en Alphons Diepenbrock (150 jr geboren), Herman Strategier 
(geb 1912), Hendrik Andriessen (120 jr geboren), Henk Badings (25 jr 
overleden). (Hans Oostendorp, in: Annie Bank Koormuzieknieuws nr.129, 
22 febr. 2011) 

Remonstrantse liedbundel uitverkocht 

De remonstrantse liedbundel LICHT is in één week tijd 
uitverkocht en toe aan een tweede druk. De bundel met 
honderd bekende liederen met nieuwe teksten is populair 
onder een groot publiek en krijgt veel positieve recensies. 
Voor een kerkgenootschap is het een bijzondere liedbundel: 
de religieuze verwijzingen in de tekst zijn vervangen door 
woorden die suggestiever en multi-interpreteerbaar zijn zodat 
ook niet-kerkelijk en rand-kerkelijken met de liedjes uit de 

voeten kunnen. 
Tom Mikkers, algemeen-secretaris van de Remonstrantse Broederschap, is 
initiatiefnemer van het project. "De kerk heeft liederen voor de belangrijkste 
gebeurtenissen in iemands leven, zoals begrafenis, huwelijk en geboorte, 
maar mensen die niet meer in de kerk komen, hebben vaak moeite met de 
teksten". In de liederen uit LICHT moeten zowel kerkelijken als niet-
kerkelijken zich kunnen vinden. LICHT bestaat uit een liedbundel met 
honderd liederen met daarnaast een cd waarop Karin Bloemen vijftien 
liederen zingt. Paul de Leeuw noemde de cd "de beste cd van Karin 
Bloemen tot nu toe". (BH; Kerknieuws; 6 december 2010) 
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Beleidsplan NSGV Bisdom Roermond 

Net als de koorzangers, dirigenten en organisten tracht ook de diocesane 
afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging zo goed mogelijk 
uitvoering te geven aan het bevorderen en ondersteunen van de 
kerkmuziek in het bisdom Roermond. In 2011 natuurlijk wederom door het 
organiseren van cursussen en studiedagen, het in stand houden van de 
opleiding tot kerkmusicus bij de Hogeschool voor Muziek (Kreato) in Thorn, 
het houden van dekenale instructieavonden, het onderhouden van een 
documentatiecentrum in Roermond, het verlenen van juridische en 
organisatorische hulp waar dat nodig is, het bemiddelen bij het zoeken naar 
kerkmusici om opengevallen functies in te vullen en het uitgeven van het 
tijdschrift 'Koorgeleide'. Bijzondere nadruk krijgt dit jaar het uitvoeren van 
het Beleidsplan 2010-2015 voor de Kerkmuziek, dat het bestuur van de 
NSGV anderhalf jaar geleden vaststelde. 
In dit plan zijn de beleidsdoeleinden geformuleerd op basis waarvan de 
NSGV de komende jaren het niveau van de kerkmuziek structureel wil 
verbeteren. Intern is de werkgroep Liturgische Muziek bezig met het 
samenstellen van studiemappen voor dirigenten, met als eerste concrete 
resultaat een studiemap met gezangen voor uitvaartliturgie. Deze wordt in 
januari gedrukt. Andere studiemappen met verantwoorde liturgische 
gezangen volgen. Extern voorziet het plan in het opzetten van een 
structuur. In het hele bisdom is in vrijwel elke koorkring c.q. elk dekenaat 
een kerkmuzikaal en liturgisch deskundige benoemd, zodat de NSGV 
efficiënter zaken met betrekking tot liturgisch muziek kan doorgeleiden naar 
dirigenten en koren in de parochies. Begin 2011 wordt in Roermond een 
centrale bijeenkomst met alle kerkmuzikaal en liturgisch deskundingen 
belegd. Daarna zullen per koorkring/dekenaat de dirigenten van de 
kerkelijke zangkoren worden bezocht. Zo kan in gezamenlijke verant-
woordelijkheid met de parochiepriesters en kerkbesturen getracht worden 
aan de hand van concreet en verantwoord liturgisch muziekmateriaal te 
komen tot verbetering van de kwaliteit van de kerkmuziek. (Bisdom 
Roermond; Nieuws van de NSGV; december 2010) 

Kardinaal Canizares pleit voor herwaardering van stilte en gebed in 
liturgie 

Curiekardinaal pleit voor herontdekking van het heilige - De liturgie van de 
katholieke Kerk beleeft momenteel een crisis, maar paus Benedictus XVI 
streeft een nieuwe liturgische hervorming na die de nadruk legt op stilte en 
gebed. Dat zegt kardinaal Antonio Canizares Llovera, de nieuwe prefect 
van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, aan de Vaticanwatcher 
Andrea Tornielli van de Italiaanse krant ‘Il Giornale’. 
Kardinaal Canizares klaagt in zijn gesprek met ‘Il Giornale’ aan dat er in 
een recentelijk verleden vaak en te ondoordacht geëxperimenteerd werd 
met de liturgie. Soms banale liederen en gezangen vonden een plaats en 



KDOV-blad  Lente 2011 | 21 

de rijkdom van liturgische tradities werd uit het oog verloren. Sommige 
hervormingen van na het Tweede Vaticaans Concilie werden bovendien 
vaak te snel doorgevoerd, ook al gaf die hervorming zelf wel een 
belangrijke impuls aan de liturgische vernieuwing. Zo werd onrecht gedaan 
aan de liturgie van de Kerk. 
Kardinaal Canizares: “Paus Benedictus XVI streeft een herontdekking na 
van de schoonheid van de liturgie.” Volgens de kardinaal moet dat vooral 
gebeuren door een herwaardering van de schoonheid van de liturgie, in het 
bijzonder via gewijde gezangen zoals Gregoriaanse muziek en de 
herontdekking van stilte in de liturgie. (BH; Kerknet; 3 maart 2011) 

Registers Opmaat  

Oud-bestuurslid Ad Bergman van de NSGV 
Breda is nog steeds erg actief voor de 
NSGV! Onlangs heeft hij de registers 
gereed gekregen van de jaargangen van 
Opmaat van 1985-2007 (toen Opmaat nog 
als een boekje verscheen; Opmaat is het 

periodiek van de NSGV Breda.), volgens trefwoorden en volgens de 
jaargangen. Daarmee zijn die oude jaargangen met nog steeds 
lezenswaardige artikelen ontsloten! De registers zijn terug te vinden op de 
website: www.nsgv.nl klik door naar > Den Bosch > klik door naar Periodiek 
(helemaal onderaan). (NSGV Den Bosch; januari 2011) 

Boete voor parochies om illegale organist 

De rooms-katholieke parochies St. Willibrordus in Kloosterburen en St. 
Nicolaas in Delfzijl (Groningen) hebben elk een boete van achtduizend euro 
opgelegd gekregen omdat ze een illegale organist in 2009 in de kerk 
hebben laten spelen. Dat heeft de Raad van State vandaag geoordeeld. 
 
De organist uit Guatamala verbleef illegaal in Nederland toen de parochies 
hem in dienst namen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid gaf de parochies in 2009 al de boetes, maar de parochies 
stapten naar de rechtbank in Groningen. 
 
Aanvankelijk wilde de rechtbank de boetes van achtduizend euro verlagen 
naar zesduizend euro en vierduizend euro omdat de parochies met 
geldgebrek kampen. De kerken waren echter van mening dat ze helemaal 
geen boete hoefden te betalen en stapten daarom naar de Raad van State. 
Die heeft nu geoordeeld dat beide parochies de boetes van achtduizend 
helemaal moeten ophoesten omdat de organist niet incidenteel heeft 
gewerkt voor de kerken maar elke week op het orgel speelde in dienst van 
de parochies. (BH; KatholiekNederland; 2 februari 2011). 

http://www.nsgv.nl/
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Compositiewedstrijd rond ‘Onze Vader’ 

De ‘Fernando Rielo’-stichting, een Spaanse kerkge-
bonden organisatie, heeft een internationale compositie-
wedstrijd uitgeschreven om het ‘Onze Vader’ van een 
hedendaagse toonzetting te voorzien. Componisten 
worden aangespoord “het verlies aan waarden en 
transcendentie in muziek te vertalen”, aldus het 
communiqué van de stichting, met hoofdzetel in Madrid. 
Componisten krijgen nog tot 31 maart de kans hun 
muziekwerk in te dienen. Het winnende lied wordt volgend 

jaar in Rome uitgevoerd. De winnaar ontvangt vijfduizend euro. (RH; EO-
Visie, nr.4, 22-28 jan.’11) 

Presentatieconcert gerestaureerde orgel Sint Josephkerk 

Op zondag 15 mei, om 19.30 uur, zal het presentatieconcert van het 
gerestaureerde orgel in de Sint Josephkerk in Haarlem worden gegeven. 
Titulair organiste Gemma Coebergh speelt werken van Hendrik Andriessen 
(Toccata), Albert de Klerk (Variaties over 'Heer Jezus heeft een hofken' en 
Paraphrase over 'Vexilla Regis'), César Franck (Fantaisie en La majeur) en 
Maurice Duruflé (Choral varié sur le 'Veni Creator'). De Schola Cantorum 
van de Sint Josephkerk verleent medewerking aan dit concert. 
De firma Adema, die het orgel in 1906 heeft gebouwd en sindsdien heeft 
onderhouden, verzorgde de restauratie, die in november 2009 een aanvang 
nam. 
Het orgel is geheel gedemonteerd, schoongemaakt en waar nodig 
gerepareerd. De Quint 3' van het Hoofdwerk is een Quint 6' geworden. Op 
het Zwelwerk is de Mixtuur  verwijderd en is een Vox Humana 8' geplaatst. 
Het pedaal heeft er drie toetsen bij gekregen: dis', e' en f'. In het omhulsel 
van de speeltafel uit 1967 is de kop van de speeltafel van 1947 geplaatst. 
De speeltafel is van plaats veranderd en staat nu dichter bij de balustrade, 
waardoor de organist(e) het geluid van het instrument beter kan horen. Een 
registreercomputer (Setzer) maakt het registreren aanzienlijk gemakkelijker. 
  
Na afloop van het presentatieconcert is er in de pastorie naast de kerk 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Sint Josephkerk, Jansstraat 43, Haarlem, zondag 15 mei, 19.30 uur.  
(GC; maart 2011) 

Première van de compositie KRUISWEGSONNETTEN 

Op zondag 10 april èn op zondag 17 april klinkt in twee Utrechtse kerken de 
première van een nieuw koorwerk voor de passietijd. De compositie heet 
‘Kruiswegsonnetten’ en bestaat uit veertien muzikale meditaties bij het 
lijdensverhaal van Jezus.  
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In veel katholieke kerken wordt dit lijdensverhaal afgebeeld op de 
zogenaamde kruiswegstaties. Bij deze staties heeft de Utrechtse dichter 
Nanne Nauta een serie moderne sonnetten geschreven. Deze bijzondere 
kruissonnetten zijn op verzoek van het Vocaal Ensemble Octagon door de 
Utrechtse kathedraalorganist Wouter van Belle op muziek gezet voor 
kamerkoor en drie houtblazers. Het is een indringend werk geworden, 
waarin tekst en muziek de hedendaagse toeschouwer aanspreken zich af 
te vragen wat dit lijden van Jezus vandaag de dag ons nog te zeggen heeft. 
Vocaal Ensemble Octagon bestaat uit acht zangers. Zij verzorgen de 
première van dit splinternieuwe koorwerk met medewerking van Cathrine 
Starberg (fluit), Metske Gerlsma (althobo) en Amber Hill (fagot). Het geheel 
wordt geleid door Anthony Zielhorst. 
De toegang tot beide uitvoeringen is gratis, collecte na afloop. 
 
Uitvoeringen 
10 april 2011 om 16.00 uur Jacobuskerk - Prins Bernhardplein – Utrecht. 
17 april 2011 om 13.30 uur Janskerk - Janskerkhof – Utrecht. 
Meer informatie over de nieuwe compositie en de uitvoeringen vindt u op: 
www.woutervanbelle.nl 

Internationale Koorbiënnale Haarlem 24 juni tot en met 3 juli 2011 

Er komt een mooie Koorbiënnale aan! Met circa 
30 concerten, workshops, lezingen, de Eric 
Ericson Masterclass, vermaarde ensembles en 

bijzondere dirigenten. Met heel oude en heel nieuwe muziek in steeds weer 
andere omstandigheden, van officiële concerten tot open podia. Van vrijdag 
24 juni t/m zondag 3 juli 2011 wordt de Haarlemse binnenstad gevuld met 
stemmen, muziek en mensen van de zesde Koorbiënnale.  Neem vooral af 
en toe een kijkje op: www.koorbiennale.nl. 

Studiedag over liturgische handschriften op 7 mei 

Op zaterdag 7 mei organiseert de ‘Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in 
de Nederlanden’ haar 21ste contactdag in de Abdij van Grimbergen.  
De studiedag zal focussen op liturgische handschriften uit de 13de-16de 
eeuw. De aanleiding is het inventarisatieproject van de handgeschreven 
antifonaria in Vlaanderen door de Alamire Foundation. De contactdag wil 
een synthese brengen van het onderzoek uit verschillende weten-
schappelijke disciplines: de kunstgeschiedenis, de studie van de liturgie, de 
muziekgeschiedenis en de bibliotheekgeschiedenis. De contactdag staat 
open voor alle belangstellenden. (BH; Archeonet; 26 februari 2011) 

Orgelmarathon in Lisse 

Onlangs is de grote restauratie van het Adema Orgel van de St. Agathakerk 
in Lisse voltooid. En het is mooi geworden….heel mooi. 

http://www.woutervanbelle.nl/
http://www.koorbiennale.nl/
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Op zaterdag 14 mei 2011 wordt, om dit te vieren, op dit Adema orgel een 
orgelmarathon gehouden.  
Door een zestal gerenommeerde organisten zal het instrument in al zijn 
kleuren worden “geëtaleerd”.  Zij zullen elk een programma spelen, waarin 
zij hun kwaliteit als organist kunnen koppelen aan de kwaliteit van het 
instrument. Hiermee zal de orgelmarathon van bovengemiddelde kwaliteit 
zijn en voor iedere orgelliefhebber een niet te missen evenement. Titulair 
organist Johan Akerboom bijt het spits af. Aansluitend geeft Ronald van 
Baekel, directeur van Adema Orgelbouw een toelichting in woord en geluid 
op de restauratiewerkzaamheden. Gerda Peters, organist van de St. 
Pancratiuskerk in Sassenheim verzorgt het derde deel van de marathon, 
gevolgd door Frank Segers, organist van de NH grote kerk in Lisse. Na een 
bijdrage van Jaco van Leeuwen, organist van de NH-Jeroenskerk in 
Noordwijk wordt de marathon besloten door Thom Jansen, organist van de 
Dominicuskerk in Amsterdam. De orgelmarathon begint om 11.00uur in 
duurt tot 17.00 uur. Toegang is gratis. Een bijdrage ter bestrijding van de 
onkosten wordt op prijs gesteld. (Fabian Haggenburg; 27 februari 2011) 

KRO maakt serie over project Johannes Passie 

Het Roosendaalse scholenproject met Bachs Johannes 
Passion wordt onderwerp van een televisieserie. De 
KRO maakt opnames van het door de Roosendaalse 
organist en koorleider Martyn Smits opgezette project, 
waarbij scholieren de koralen vertolken. 

Op dit moment oefenen honderden kinderen van enkele scholen in 
Roosendaal en de dorpen de stukken, begeleid door professionele 
docenten van het Centrum van de Kunsten. Een jury bepaalt na drie 
oefenweken welke de beste groep is. Die mag meedoen aan de uitvoering 
van de Passie-opvoering op 17 april in de Josephkerk.  
(BH; BNDeStem; Paulus Smits; 2 maart 2011) 

Congregatie voor de eredienst kondigt veranderingen aan 

Kardinaal Antonio Canizares Llovera, prefect 
van de Congregatie voor de Goddelijke 

Eredienst en de Bediening van de Sacramenten, kondigt in ‘L’Osservatore 
Romano’ de oprichting aan van nieuwe afdelingen voor kerkmuziek en 
kunst in de liturgie. Tegelijk staat zijn congregatie haar bevoegdheden af 
inzake kerkelijke processen over de geldigheid van kerkelijke huwelijken. 
“Wij behouden wel al onze disciplinaire bevoegdheden inzake 
sacramenten.”  
De Spaanse kardinaal vertelde ‘L’Osservatore Romano’ nog dat eucha-
ristievieringen niet de aandacht krijgen die zij verdienen. Te vaak zijn ze 
gekenmerkt door routine en middelmatigheid, banaliteit en oppervlak-
kigheid. De kardinaal is voorstander van een hervorming van de liturgie. 
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“Elke ‘hervorming van de hervorming’ moet het conciliedocument ‘Sacro-
sanctum Concilium’ als basis hebben en in het verlengde liggen van de 
richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en het leergezag 
van de daaropvolgende pausen.” (BH; Kerknet; 2 maart 2011). 

Compositiewedstrijd hedendaagse muziek 

In het kader van het Samenspeelweekend 
Hedendaagse Muziek voor Amateurs dat 
plaatsvindt op 5 en 6 november in Maastricht, 
schrijft CoMAMaastricht een compositiewedstrijd 
uit. Hiermee daagt de organisatie componisten uit 
voor amateurs te schrijven en daarmee hun 
werkveld te vergroten en meer hedendaags werk 

voor amateurs te creëren. 
VIA 2018, de organisatie die bezig is het bidboek samen te stellen 
waarmee Maastricht en de Euregio zich kandidaat stellen als Culturele 
Hoofdstad 2018, ondersteunt het initiatief voor het weekend en de 
compositiewedstrijd van harte. Zij willen de prijswinnende compositie 
inbedden in het culturele programma dat in 2014 tot de uitverkiezing 
Maastricht Culturele Hoofdstad moet leiden. 
 
Dit heeft CoMA Maastricht er toe gebracht aan de wedstrijd een thema te 
verbinden. Kort samengevat wordt gevraagd in de compositie 'de culturele 
eigenheid van de Euregio' te verklanken onder het motto 'Let's celebrate 
our future'. Alle componisten (dus ook amateurs met enige compositie-
ervaring) die een uitdaging zien in het componeren voor amateurs en zich 
geïnspireerd voelen door het thema, mogen deelnemen. 
 
Uit de ingezonden werken zullen door een professionele jury, onder 
voorzitterschap van Leo Samama, drie stukken gekozen worden die op 
zondag 6 november uitgevoerd worden door drie amateurensembles. De 
winnaars ontvangen een geldbedrag (respectievelijk 2500, 750 of 250 
euro), dat zij kunnen besteden aan verdere studie. 
(BH; KunstFactor; 8 februari 2011) 

Korenfestival Laren 

De Stichting Koormuziek Laren organiseert een Korenfestival op zondag 5 
juni a.s. Het begint met een feestelijk gezongen H. Mis in de Basiliek van 
Laren. 
Daarna volgt een gezamenlijke lunch. Het middagprogramma bestaat uit 
een bezoek aan het Singermuseum en de bijbehorende beeldentuin waar 
sinds kort “de Denker” weer in volle glorie aanwezig is. Aansluitend wordt er 
in Singer een concert geven. Twee Larense koren ontvangen minimaal drie 
gastkoren – waaronder kinderkoren – die zowel oude als moderne 
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koormuziek (kerkelijk en profaan) op hun repertoire hebben. Inmiddels 
hebben twee gastkoren belangstelling getoond. Het is de bedoeling van de 
Stichting een grote groep zangers m/v (kinderen en volwassenen) voor dit 
muziekfeest in Laren bij elkaar te brengen. 
Info: Ton Philips: (035) 621 16 15, ton.philips@kpnplanet.nl 
(BH; Nieuwsbrief NSGV Haarlem-Amsterdam; maart 2011)  

Connection uit Den Haag wint Nationaal Middenkorenfestival 

De vierde editie van het Nationaal Middenkoren-
festival, zaterdag 12 maart 2011 in Almere Haven, is 
gewonnen door het koor Connection uit Den Haag. Het 

koor, dat al eerder prijzen won op diverse festivals, staat nog maar kort 
onder leiding van dirigent Meye Peters en maakte grote indruk op de jury 
vanwege de fraaie koorklank, in het bijzonder bij het a capella uitgevoerde 
Ubi Caritas van Maurice Duruflé. Maar ook de door het combo begeleide 
liederen vielen bij de juryleden – Frank van Gaal, Kees Jan de Koning en 
Bert Stolwijk – zeer in de smaak.  

Bij de prijsuitreiking kon juryvoorzitter Frank van Gaal 
melden dat het niveau van alle koren verrassend hoog 
was, de verschillen in de puntenbeoordeling waren 
minimaal. Na de tweede prijs voor Katharsis uit Tilburg 
was er dan ook een gedeelde derde plaats voor de 
koren Vamos uit Huizen en Incanto uit Zoetermeer. 

Incanto sleepte overigens nog drie prijzen in de wacht: de publieksprijs, de 
compositieprijs (voor het zelf geschreven themalied ‘Witter dan sneeuw’) en 
een extra juryprijs voor een opvallende prestatie: alleen bij dit koor werden 
alle aanwezigen betrokken in het samen zingen van een refrein.  

Het festival werd georganiseerd door Code-X Music in samenwerking met 
de NSGV Haarlem-Amsterdam. (BH; Code-X Music; 14 maart 2011) 

Inauguratie Hans Fidom als VU-hoogleraar orgelkunde 

Dr. Hans Fidom inaugureert op dinsdag 24 mei 
aan de VU als bijzonder hoogleraar orgel-
kunde met een oratie over ”Muziek als 
Installatiekunst”. 
Vorig jaar mei werd Fidom (1967), een van de 
drijvende krachten achter het Amsterdamse 
Orgelpark, aan de Vrije Universiteit benoemd 
tot hoogleraar orgelkunde. De leerstoel is 

mailto:ton.philips@kpnplanet.nl
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gevestigd door de Stichting Orgelpark te Amsterdam. Doel van de leerstoel 
is „het integreren van ‘orgelmuziekwetenschap’ en algemene muziek-
wetenschap.” 
 
Al eerder had de VU een leerstoel orgelkunde. Vanaf 1987 werd die 
bekleed door de in januari 2009 overleden Bachspecialist dr. Ewald 
Kooiman. Met de promotie van René Verwer in december 2008 kwam die 
leerstoel ten einde. In samenspraak met de VU besloot het Orgelpark 
opnieuw een leerstoel orgelkunde te realiseren. 
(BH; Reformatorisch Dagblad; 18 maart 2011) 

Compositiewedstrijd ‘Ook jouw stem telt’ 

Kunstbalie, Brabant Koor, Fontys Conservatorium, Koorplein Noord-
Brabant en Annie Bank Edition slaan de handen ineen en organiseren 
samen een compositiewedstrijd. Het belangrijkste doel is het tot stand 
komen van nieuw en eigentijds, kwalitatief goed koorrepertoire. 
Componisten worden uitgenodigd vóór 1 juli 2011 een nieuw werk van ca. 3 
minuten in te zenden voor gemengd koor, a capella of met 
pianobegeleiding. Een vakkundige jury (met o.a. Kurt Bikkembergs en Daan 
Manneke) beoordeelt de ingezonden werken. De meest veelbelovende 
composities worden genomineerd, en uitgegeven door Annie Bank Edition. 
Bijzonder is, dat de genomineerde composities tijdens een openbare 
repetitie op 1 oktober 2011 worden ingestudeerd en uitgevoerd door het 
Brabant Koor onder leiding van Louis Buskens. De winnende componisten 
ontvangen een geldbedrag. Daarnaast is er ook een masterclass of 
coaching aan het Fontys Conservatorium te verdienen.  
Info: www.kunstbalie.nl (klik door naar amateurkunst > Vocale muziek); 
telefoon 013 464 82 71. Emailadres: ramon.van.den.boom@kunstbalie.nl. 

‘Stille nacht’ voorgedragen als immaterieel erfgoed 

Het kerstlied ‘Stille nacht, Heilige Nacht’ wordt door de Oostenrijkse 
afdeling van de Unesco voorgedragen als immaterieel erfgoed van de 
mensheid. Daarmee wordt het vrijwel zeker opgenomen op de 
‘representatieve lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid’. Dat heeft 
Michael Neureiter, de voorzitter van de Stille Nachtvereniging dinsdag 
bekendgemaakt.  
De vereniging diende in december 2010 bij de Unesco een aanvraag in 
voor de erkenning. Zij argumenteerde onder meer dat het lied bijdraagt tot 
de identiteit en samenhorigheid en oproept tot een betere verstandhouding 
onder de mensen. Erkenning impliceert meteen ook erkenning van de 
internationale betekenis van het lied. Michael Neureiter is tevreden en zegt 
dat het lied hiermee zijn ambitie als ‘wereldvredeslied’ kracht kan bijzetten.  

(BH; Kerknet; maart 2011) 

http://www.kunstbalie.nl/
mailto:ramon.van.den.boom@kunstbalie.nl
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Studenten conservatorium Tilburg herdenken Guilmant 

De orgelstudenten van het conservatorium 
van de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten in Tilburg herdenken op 
woensdag 30 maart de Franse componist 
Alexandre Guilmant. Guilmant (1837-
1911) overleed precies honderd jaar 
geleden. De componist was van groot 
belang voor de Frans-romantische 
orgeltraditie, aldus orgeldocent Ad van 
Sleuwen in een persbericht. 
Het concert door de studenten vindt plaats 
in de Heuvelse Kerk in Tilburg, ook wel 
St.-Jozefkerk genoemd. In de kerk 
bouwde de Brabantse orgelmaker Smits in 
1894 een instrument met een typisch 

Frans-romantisch karakter. De studenten van het Tilburgse conservatorium 
krijgen regelmatig les op het orgel en geven eenmaal per maand een 
openbare bespeling in deze kerk. Van Guilmant worden diverse stukken 
uitgevoerd: delen uit verschillende orgelsonates en bekende andere 
orgelcomposities. Aanvang: 19.00 uur. Toegang: gratis. 
Meer informatie: www.fontyshogeschoolvoordekunsten.nl/conservatorium 
(BH; Reformatorisch Dagblad; 24 maart 2011) 

Eén van de oudste barokorgels gerestaureerd 

Het 369-jaar oude barokorgel van de Franciscanerkerk in Wenen is geres-
taureerd. Het is één van de oudste van de wereld. 
De restauratie heeft drie jaar geduurd en kostte 1,3 miljoen euro. Het orgel 
werd in 1642 gebouwd door Johannes Wöckherl. 
Het gerestaureerde orgel werd ingehuldigd met een concert. 
(BH; RKnieuws; 26 maart 2011) 
 
 

Orgelbouwnieuws 
 

Impressie van een herboren Adema-orgel 
René Verwer 

 
Op 14 september 2008 werd in de Basiliek van de H. Kruisverheffing te 
Raalte het Adema-orgel in gebruik genomen, dat in 1927 was vervaardigd 
voor de r.-k.  St.- Michaëlkerk aan de Roggenstraat te Zwolle. In 1964 werd 
deze neogotische kerk afgebroken en verplaatste men de parochie even 

http://www.fontyshogeschoolvoordekunsten.nl/conservatorium%0b(BH
http://www.fontyshogeschoolvoordekunsten.nl/conservatorium%0b(BH
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buiten het oude stadscentrum. Nadat ook deze kerk in 2005 werd gesloten, 
toonde de parochie in Raalte belangstelling voor het orgel, waarmee het 
instrument een derde leven begon. In de KDOV-bladen ‘winter 2008’en 
‘lente 2009’ verschenen twee korte berichten (in het laatstgenoemde 
nummer de dispositie). Reden om diepgaander op dit bijzondere instrument 
in te gaan.    
 

 

Huidig orgelfront Adema-orgel te Raalte (2008); www.nationaleorgeldag.nl 
 

Tijdens de laatste decennia is een zekere herwaardering ontstaan voor 
romantische orgels. Een gestaag groeiend aantal instrumenten uit de 
periode 1880-1930 is naar de oorspronkelijke staat (terug)gerestaureerd. 
Niet eens zo lang geleden werden deze orgels uit deze zg. ‘vervalperiode’ 
zonder scrupules gesloopt of ‘aangepast’ aan de smaak van de tijd. Het 
onlangs besproken Vermeulen-orgel in Woerden is een voorbeeld van het 
nieuwe beleid, momenteel worden twee instrumenten van de eens 
omstreden Roermondse orgelmaker Franssen gerestaureerd (O.L.V. 
Onbevlekt Ontvangen aan de Elandstraat in Den Haag en de Munsterkerk  
te Roermond).  

 

Het Zwolse orgel is het op één na grootste van Joseph Adema (1877-
1943), dat in tegenstelling tot het orgel van de Amsterdamse St.-
Willibrordus buiten de Veste in één keer tot stand kwam (dit kwam meer 

http://www.nationaleorgeldag.nl/
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voor: het Maarschalkerweerd-orgel in de Utrechtse kathedraal werd ook in 
etappes opgeleverd). Het Zwolse instrument telde 43 registers over drie 
klavieren en pedaal, Positief en Reciet beide in zwelkasten. Het beschikte 
behalve de gebruikelijke koppelingen over sub- en superkoppels, voorts 
twee vrije en zeven vaste combinaties. Het orgel moet in de in 1892 
voltooide kerk van N. Molenaar zeer goed hebben geklonken.  

 

 

 

Oorspronkelijk orgelfront St.-Michaëlkerk, 
Zwolle (1927)   
Foto: Rijksdienst Monumentenzorg Zeist 
(opgenomen in jublileumboek Adema 150 
jaar orgelbouw)  

 Situatie 1964 in nieuwe St.-Michaëlkerk 
Foto: Fa. Adema-Schreurs. 

Als gevolg van gebrekkig onderhoud raakte de kerk in verval en in 1964 
besloot men de kerk te slopen en een nieuwe parochie aan de Bisschop 
Willebrandlaan op te richten. Het mag een wonder heten dat met de kerk 
niet het orgel werd meegesloopt, immers, de tijd voor orgelromantiek was 
voorbij. Men besloot het orgel naar de nieuwe, moderne kerk mee te nemen 
en zelfs de dispositie en de pneumatische tractuur te respecteren, ondanks 
het beleid van de toenmalige adviseur P.J. de Bruijn, berucht om zijn 
ideeën om romantische orgels (gedeeltelijk) om te buigen naar een 
neobarokke esthetiek. 

Ook Hubert Schreurs, aan wie de overplaatsing werd gegund, kwam met 
plannen ‘ter verheldering van het instrument’. Mede door de standvastige 
houding van de organist werd slechts de Unda Maris 8’ vervangen door een 
Terts 1 3/5’ en de Sesquialter  opgeschoven tot een Ripieno II. De oude kas 
ging verloren, in het nieuwe front met een eenvoudige multiplex 
betimmering zijn alle 71 tinnen frontpijpen met opgeworpen labia 
hergebruikt. Ondanks alle inspanningen van architect Pouderoyen en 
akoesticus Peutz klonk het orgel in deze nieuwe ruimte slecht. De zaalkerk 
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had een laag schrootjesplafond, in het bredere (en veel hogere) 
priesterkoor – het geheel dus in een T-vorm –  was het orgel rechts 
opgesteld. Het orgelgeluid moest dus eerst ‘de hoek om’ en het laat zich 
raden dat de klankontplooiing verre van ideaal was. In deze situatie heeft 
het orgel veertig jaar gefunctioneerd. In 1979 ging het onderhoud over naar 

de fa. Kaat & Tijhuis te Kampen. 
Twaalf jaar later werden de houten 
delen tegen houtworm behandeld en 
kreeg het orgel een multiplex 
achterwand en plafond. Van plannen 
voor de elektrificatie van de tractuur, 
ook al in 1964 voorgesteld, werd 
uiteindelijk afgezien. 

Zoals in veel Nederlandse steden 
worden parochies samengevoegd en 
ook in Zwolle moesten kerken sluiten, 
waaronder de St.-Michaël, nota bene 
de oudste parochie van de stad. 
Hierdoor kwam het orgel weer in de 
gevarenzone, maar de algemene 
belangstelling voor dit orgeltype was 
groeiende. Nadat de parochie van 
Lichtenvoorde zich had gemeld (maar 
vroegtijdig afhaakte) kwam er 
aandacht vanuit Raalte. In deze 
neogotische Tepe-kerk (1892) stond 

een Pels-orgel dat in zeer slechte staat verkeerde. Men zocht al enige tijd 
naar een vervangend instrument  en met het Zwolse orgel werd een 
gelukkige keuze gemaakt. 

 

In 2007 is het orgel gedemonteerd en overgebracht naar de werkplaats van 
Kaat en Tijhuis. Opnieuw werd houtworm geconstateerd en bestreden en 
de door tinpest aangetaste pijpvoeten  hersteld met pijpvoeten van het 
Pels-orgel. De ‘versuikerde’ loden conducten van de pneumatiek zijn 
vervangen door koperen buizen, in totaal drie kilometer aan materiaal! De 
oorspronkelijke dispositie uit 1927 keerde met de reconstructie van de 
Sexquialter en de Unda Maris terug. Het front in Raalte is gerealiseerd door 
gebruik te maken van de onderkas  plus stijl- en regelwerk van het 
voormalige Pels-orgel, in combinatie met de fraaie frontpijpen van Joseph 
Adema. Het front telt nu 59 pijpen, met de voor Adema karakteristieke 
houten banden vóór de corpora. 

Het Adema-orgel staat nu weer in een ruimte, die vergelijkbaar is met de 
oorspronkelijke kerk: een neogotische driebeukige hallenkerk. De uitstraling 

Detail front met bisschoppelijk schild; 
foto: R. Verwer 
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wordt niet gehinderd door een stenen balustrade en een grote toog (zoals is 
de St.-Nicolaasbasiliek te IJsselstein die grote verwantschap toont met de 
kerk in Raalte). 
 

 
Pijpwerk hoofdwerk ; foto: R. Verwer 

 

Geheel in de Adema-traditie telt het instrument veel strijkende registers en 
evenals Woerden lijken de inzichten van het Caecilianisme hier toegepast: 
op het Positief Fugara 8’ (p), Vioolprestant 8’ (mf) en Viola di gamba 8’ (f), 
de klanksterktes van de laatste twee registers zijn niet abusievelijk 
verwisseld! De Violon 8’ van het Hoofdwerk is evenals de Cello 8’ van het 
Pedaal vrij sterk, maar de zwevende registers Vox Coelestis 8’ en de 
zachter klinkende Unda Maris 8’ maken veel goed. De Dolce 8’ is hier geen 
strijker, maar een zachte Bourdon. Het koor van 8’-grondstemmen klinkt 
zeer fraai in de ruimte en, met toevoeging van Prestant  en Bourdon 16’, 
fluiten  4’ en 2’ en tongwerken van Positief en Reciet (plus octaafkoppels, 
kasten gesloten) ontstaat een mooi demi-Grand-Choeur. De enige Mixtuur 
is weer erg sterk, evenals de Trompet 8’, de Bazuin 16’ van het pedaal 
mengt overigens mooi in het tutti. Het orgel telt maar één overblazende fluit 
en deze Flûte harmonique blijkt (vooral bij de speeltafel) buitengewoon fors 
(als een Duitse Doppelflöte). Al met al ga je denken dat je eerder met 
Duitse dan wel Franse romantiek te maken hebt. Evenals het 
Maarschalkerweerd-orgel in Delft, dat maar al te graag als een Nederlands 
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Cavaillé-Coll-orgel wordt getypeerd (en dat het niet is!) blijkt Adema in de 
tweede generatie vaak meer Duits- dan wel Frans-georiënteerd. De cd die 
Toon Hagen één jaar na de ingebruikname in Raalte opnam bevat 
uitsluitend Franse of Frans-getinte orgelwerken, maar ik zou graag hier ook 
Karg-Elert, Brahms of Reger willen horen. In de dispositie valt tenslotte op 
dat in het pedaal naast de Bazuin slechts een Clairon 4’ is gedisponeerd, 
dus zonder Trompet 8’. Het blijft gissen hoe men in 1927 tot deze beslissing 
is gekomen. 

Tweemaal in het verleden is 
overwogen om de tractuur te 
elektrificeren. Deze keer werd de 
pneumatiek zelfs geheel ver-
nieuwd, maar de reactie (toon-
repetitie, trillers) blijft zorgelijk 
(het Willibrord-orgel in de Haar-
lemse St.-Bavo werd in 1971 
geëlektrificeerd). Dit alles neemt 
niet weg dat de Raalter Basiliek 
thans in bezit is van een prachtig 
orgel, dat in de kerk goed klinkt 
en de liturgie een nieuwe, 
waardige glans verschaft.  

Met dank aan Gerard Keilholtz, organist titularis, voor de gastvrije 
ontvangst. Voor meer informatie zij verwezen naar een artikel van Lex 
Gunnink, ‘Nieuw leven voor Zwols Adema-orgel in Raalte’ in de 
Orgelvriend, jrg. 51, mei 2009, pp. 26-31. De cd van Toon Hagen met 
werken van Andriessen, Franck, Saint-Saëns en Klop is uitgegeven door 
Kaat en Tijhuis Orgelmakers te Kampen. 

Ypma-orgel St. Nicolaasga 

Komende Pasen 2011 wordt het Ypma-orgel van de parochie te St. 
Nicolaasga officieel in gebruik genomen. Het is oorspronkelijk afkomstig uit 
Akersloot. Tijdens de viering wordt het hoofdzakelijk gebruikt voor solospel 
(o.a. Grand Dialogue van Marchand) en de begeleiding van de volkszang. 
Organist is Y. v.d. Wal; dirigent Johan Kuipers. 
De officiële inspeling zal plaatsvinden door dhr. T. van Eck op zaterdag 7 
mei, ‘s middags om 15.00 uur. 
Johan Kuipers meldt het volgende: “De mensen die het Ypma orgel kenden 
sinds 1975, waaronder ook Frits Haaze, zijn vol lof over hetgeen door de 
orgelmakers Bakker en Timmenga is gepresteerd. Het orgel heeft t.a.v. de 
klank een grote verandering ondergaan. Een ongeveer vergelijk vind ik in 
het orgel van Dirkshorn (Herv. Kerk) en Langeraar”. (RH; 3 april 2011) 

Speeltafel (1927); foto: R. Verwer 
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Restauratie Ibachorgel (1864) Bergen op Zoom afgerond 

In de Gertrudiskerk van Bergen op Zoom wordt volgende maand een begin 
gemaakt met het inspelen van het monumentale gerestaureerde Ibachorgel 
uit 1864.  Op donderdag 17 maart (20.00 uur) begint op feestelijk wijze de 
periode van het inspelen van het orgel. Zondag 20 maart zal emeritus 
bisschop mgr. Ernst het orgel inzegenen. Tijdens de inspeelperiode wordt 
het instrument alleen in kerkdiensten gebruikt. Op zaterdag 3 september zal 
de officiële presentatie plaatsvinden. Ter gelegenheid daarvan schreef de 
componist Daan Manneke speciaal voor dit orgel het werk ”Spatium”, dat 
dan uitgevoerd zal worden. Ook wordt een boek over de orgels in de kerk 
gepresenteerd. (BH; Reformatorisch Dagblad; 21 februari 2011) 
 

Nieuwe uitgaven 
 
CÉSAR AUGUSTE FRANCK: Six Pièces, Trois Pièces, Andantino, Trois 
Chorals. 
Leo van Doeselaar aan het Verschueren – orgel in Het Orgelpark, 
Amsterdam. Uitgebracht door Orgelparkrecords, 008-2010 
 
Tussen de vele integrale opnamen van Francks grote orgelwerken is dit er 
een met een frisse en zeer professionele en artistieke kwaliteit. Van 
Doeselaar neemt ferme tempi, zonder daarin zo ver te gaan als Joris Verdin 
bij diens integrale opname, en zeker met behoud van de cantabiliteit en 
muzikale expressie die bij Franck onontbeerlijk zijn. Met name de uitvoering 
van de Fantaisie en La weet sterk te overtuigen door de eenheid die in het 
werk wordt bewaard en door het nauwkeurig volgen van de aanwijzingen 
van Franck zoals fermates, bogen en tempoaanduidingen. Ook de 
registratievoorschriften worden volkomen geëerbiedigd (geen Tremblant 
bijvoorbeeld bij de Voix Humaine, ook al wordt deze combinatie voor 
Franse muziek vaak als een vanzelfsprekendheid beschouwd: Franck 
noteert de aanduiding ‘Tremblant’ echter wel bij Choral I en II en niet bij de 
twee Fantaisies). 
 
De toelichtingen bij de composities (door René Verwer) en de interpretatie 
(Van Doeselaar zelf) zijn duidelijk en de moeite van het lezen waard. De 
speler stipuleert nadrukkelijk dat hij in de Trois Pièces zo veel mogelijk de 
registratievoorschriften voor het orgel van het Palais du Trocadéro hanteert, 
wat een interessant resultaat oplevert: meer orkestrale dramatiek en soms 
ongewone effecten. 
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Het Verschueren – orgel heeft de passende registratiemogelijkheden, maar 
een orgel in een zaal blijft anders klinken dan een orgel in een kerk, dat van 
de ruimte veel meer respons krijgt en zich daarin nu eenmaal anders 
ontplooit. Een uitvoering van deze kwaliteit had ik daarom liever op een 
andere locatie horen plaatsvinden, al is de opname van Bert van Dijk 
uitstekend. (GC; maart 2011) 

Maestro, leiding geven door te luisteren 

Onder bovenstaande titel verscheen vorig jaar een 
intrigerend boek. Rober Nierenberg, zelf beroemd dirigent, 
schreef het boek 'Maestro' en vertelt hierin het verhaal van 
een zeer ervaren interim manager. Deze gelukt het niet om 
een reorganisatieplan voor een grote multinational van de 
grond te krijgen, ondanks zijn talentvolle, excellente èn 
intelligente afdelingshoofden. Als de viooldocent van zijn 
16-jarige dochter hoog opgeeft van de leidinggevende 
capaciteiten van hun dirigent, is zijn aandacht getrokken. De 

manager neemt plaats in de orkestbak en interviewt de dirigent uitvoerig. 
Vervolgens probeert hij de 'chemie' die dat oplevert te implementeren in zijn 
bedrijf. Door zijn scherpe waarnemingen en analyses krijgt hij uiteindelijk de 
gewenste samenwerking, communicatie en kwaliteit.  
 
Nierenberg maakt hiermee inzichtelijk wat hij met zijn bedrijf/orkest precies 
doet en hoe zijn methode 'The Music Paradigm' blijkbaar werkt. Wereldwijd 
hebben ruim honderd managers en directeuren uit het bedrijfsleven 
inmiddels zijn werkwijze in de praktijk ervaren (zie ook 
www.TheMusicParadigm.com). 
 
Eerst blijkt de dirigent op zoek naar perfectie (alles moet kloppen) en richt 
zich op de hoogste standaard, maar een dirigent is geen klokkenmaker en 

http://www.themusicparadigm.com/
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het ligt kennelijk niet aan zijn dirigeerstokje! Hoe kan een collegiale en 
coöperatieve sfeer verkregen worden in zo'n gemêleerd gezelschap als een 
orkest? Elke musicus moet, naast de goede noten spelen, "zijn spel 
aanpassen aan wat de anderen doen: zich op hen afstemmen, met hen in 
balans blijven, hun klank en articulatie volgen, enzovoorts. Laat je diezelfde 
musicus een solo spelen, dan zal hij niet slechts een deel van het stuk als 
het zijne beschouwen, maar het hele stuk. Het leeuwendeel van de 
muzikale beslissingen ligt in dat geval immers in zijn handen" (blz.29), aldus 
de dirigent. "Als hij het gevoel heeft dat hij controle heeft zal hij zich ook 
eigenaar van de muziek voelen" (blz.30).  
De leider (dirigent) zal dus bereid moeten zijn om die controle enigszins uit 
handen te geven! Dan zal het orkest de muzikale visie van de dirigent tot 
leven brengen. Orkestleden voelen zich uitgedaagd als hun eenzijdige 
gerichtheid op hun eigen deel  wordt omgezet in denken "aan het grotere 
geheel van de visie" (blz.34). Als je je nìet richt op de leidinggevende, maar 
op het punt waar het op aankomt is het resultaat soms verbluffend (blz.44). 
"Je zult moeten erkennen dat ook de orkestleden creatief zijn en een 
ontwikkeld vermogen hebben om muzikale beslissingen te nemen"(blz.48). 
"En als je transparantie en luisteren tot prioriteit hebt verheven en wegen 
hebt gevonden om de musici erin te betrekken, dan transformeert het 
orkest zichzelf in een gemeenschap" (blz.51). En als ze eenmaal in de 'flow' 
zitten stijgen ze boven zichzelf (en hun niveau) uit.  
"De musici moeten hun bewustzijn uitbreiden, zowel in tijd als in ruimte. Dat 
betekent dat ze hun gehoor moeten uitstrekken tot alles wat er op het 
podium gebeurt" (blz.64). Als manager zittend op verschillende plekken in 
het orkest blijkt dat het centrale (gezicht- en gehoor)punt op de plek van de 
dirigent is. Hij heeft het overzicht. De individuele musicus, net als "de leden 
van mijn managementteam waren experts op hun eigen terrein. Het was 
nooit tot mij doorgedrongen dat ze zich misschien geheel onbewust waren 
van de realiteit" (blz.83) die de dirigent ervaart. Die dirigent moet dus zien 
wat 'hun behoeften' zijn op het gebeid van samenwerking en communicatie; 
hij overziet alles, inclusief de gezichtexpressies! (blz.87) 
De eerste zeven seconden op het directiepodium, er heeft nog geen noot 
geklonken, blijken van groot belang om de magie (visie) van de dirigent 
over te dragen! En "als leiders moeten we streven naar een zo minimaal 
mogelijke interventie" (blz.112). "De verbeelding van de dirigent bevindt 
zich ... in de ene tijdzone. de baton [dirigeerstok, RH] in een andere en het 
orkest in een derde. En de dirigent dient dat allemaal te coördineren" 
(blz.117). Visie, leiden en reactie liggen in elkaars verlengde! 
Uiteindelijk zal de manager in het verhaal bijna tweehonderdvijftig mensen 
uit zijn organisatie tijdens een driedaagse conferentie plaats laten nemen 
tussen de orkestleden, waarna dirigent en orkest dit 'Music Paradigm' 
demonstreren. De beoogde samenwerking tussen de afdelingen kwam op 
gang! 
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Muziek en bedrijfsleven: "Voor sommigen hebben deze twee werelden 
misschien niets met elkaar te maken. Maar zowel in het bedrijfsleven als in 
de muziek gaat het om het menselijk vermogen tot communicatie, 
coöperatie en realisatie" (blz.126). 
 
De ondertitel van het boek is "een verhaal voor managers, meesters, 
middenstanders, musici en marketeers". Deze methode is inderdaad niet 
alleen in het bedrijfsleven toe te passen, want iedereen die een groep(je) 
aanstuurt kan profiteren van de wijze lessen van de 'Maestro'. Toch vroeg 
ik mij af of toepassing hiervan op een minder hoog niveau (amateurzangers 
van een oud parochiekoor, waarbij niet de muzikale prestatie, maar het 
parochieel/sociaal nut hoger staat) mogelijk is. Maar ook die stijgen 
weleens ver boven zichzelf uit als het allemaal 'klopt'. Het is 'hun muziek' 
geworden en wat zìjn de parochianen weer blij met ons. Het blijkt dus echt 
te werken! 
Daarom ten zeerste aanbevolen voor alle leidinggevenden in de parochie, 
inclusief dirigenten. (Ruud Hoogenboom) 
 
Roger Nierenberg, Maestro; leiding geven door te luisteren, 160 blz., 
paperback, 17,90 euro, uitgeverij Ten Have, ISBN 978 90 259 6060 5. zie 
ook: www.MaestroBook.com. 

Prachtige koormuziek uit België 

De Belgen hebben meer in hun mars op het culturele 
vlak dan op het politieke! Zo is daar Ludo Claesen 
(1956), wiens geestelijke koormuziek tot het 
standaardrepertoire van goede amateurkoren moet 
gaan horen, of ze nu in de kerk zingen of niet. 
Kamerkoor Maastricht zingt op deze cd, onder zijn 
leiding o.a. een adventscantate (voor koor, 
kamerorkest, orgel en spreekstem) en advents-
motetten. Het is uiterst boeiende muziek waarvan je 

hoopt dat die vaak tot klinken zal komen in de adventstijd. In de cantate 
vlecht Claesen herkenbare gregoriaanse lijnen met bekende hymnen en 
eigentijdse koorklanken tot een voorbeeldige compositie met geschakeerde 
dynamiek, soms pittige ritmen en eigentijdse, maar nooit wringende 
samenklanken. Zijn bijna klassiek aandoende Adventsmotetten, gebaseerd 
op de melodie van de gregoriaanse Introïtus van de vier adventszondagen, 
zijn geschikt voor concert en liturgie. Deze cd maakt duidelijk dat er – net 
zoals een paar eeuwen geleden – veel cultuur te proeven en te genieten 
valt in de ‘zuidelijke Nederlanden’. (Siem Groot) 
Claesen meets Claesen, sacred choral music – door Kamerkoor Maastricht 
o.l.v. Ludo Claesen. Verkrijgbaar via info@kamerkoormaastricht.nl; cd Belfi 

http://www.maestrobook.com/
info@kamerkoormaastricht.nl
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201001/SABAM. (overname uit: Zingmagazine, nr.37, maart/april 2011, 
blz.34) 

De Matthäus Passion van Bach 

Reeds vele jaren bestaan er diverse drukken van het  
boek 'De Matthäus Passion van Bach met een inleiding 
en muzikale toelichting door O. de Moor'. Onlangs 
ontving ik de 21e druk (2011) van uitgeverij Kok in 
Kampen. Een vergelijking met 15e druk (1979) van 
uitgeverij G.F. Callenbach uit Nijkerk leert, dat inhoudelijk 
er niets is veranderd! Afgezien dan van de laatste alinea 
van het voorwoord, waaruit blijkt dat die heruitgave  
ongewijzigd is. Ik heb ook nog een 5e druk, helaas 
zonder jaartal, van uitgeverij Bosch & Koning te Baarn, 

die een iets andere inleiding heeft, maar inhoudelijk nog precies hetzelfde is 
als die van 2011. Uitgeverij Kok heeft dus geen enkele moeite gedaan om 
een en ander aan te passen aan de laatste stand van wetenschappelijk 
onderzoek of ideeën omtrent uitvoering (zoals bij de nieuwste uitvoering 
van de Ned. Bach Vereniging). Jammer uiteraard, hoewel het natuurlijk wel 
in een behoefte voorziet bij de vele jaarlijkse uitvoeringen. Gezien het 
pocketformaat, de uitgaven werden steeds kleiner, en de inhoud (over 
Bach, het ontstaan en de opbouw, maar als vanouds vooral de teksten in 
Duits en Nederlands op de rechter- en de besprekingen op de linkerpagina) 
vermoed ik, dat de 20e druk uitverkocht was. Waar de 5e druk nog een 
afbeelding had van Bach èn een pagina uit de partituur, staat nu op de 
omslag een afbeelding van 'De geseling' van Caravaggio (1607). Dat dan 
wel weer ... Heeft u nog een De Moor liggen, kunt u deze gewoon 
gebruiken. (Ruud Hoogenboom) 
O. de Moor, De Matthäus Passion van Bach, 71 blz., 21e druk, 2011, Kok, 
Kampen, ISBN 978 90 297 1619 2, 11,10 euro. 

Opwekking liederenbundel muziekeditie 

Opwekking bestaat 50 jaar. Een mooie gelegenheid vond 
men om een muziekbundel uit te geven met alle 
Opwekkingsliederen. Kortom, ruim 700 liederen, een 
neerslag van zo'n vijftig jaar muziekgeschiedenis van de 
evangelische beweging in Nederland, nu in één boek. 
Al eerder waren er uitgaven als muziekbundel verschenen: 
De eerste muziekbundel (nrs. 1-268) bevatte nog twee 
muziekbalken, de overige drie delen (tot nr.698) heeft drie 

muziekbalken. Al met al een uitgave van ruim 100 euro! Men kan natuurlijk 
ook alleen het gitaarakkoordenboek (in A5-ringband) kopen voor 17,50 of 
alleen het tekstboekje (nrs. 1-710) voor slechts 3 euro, maar muzikanten 
misten de nieuwste uitgave met alleen melodielijn, akkoorden en alle 
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teksten. Daarmee heeft men voor 49,50 euro één compleet en 
gebruiksvriendelijk boek! 
De uitgave is bedoeld voor volwassenen. De website www.opwekking.nl 
voor jongeren een geheel eigen aanbod aan; voor kinderen is er, naast een 
twintigtal muziekboekjes (4,60 per stuk), een handig tekstboekje met een 
kleine 300 liedjes. 
Uiteraard is het evangelische liedrepertoire binnen onze kring niet erg 
bekend. Tevens is er in die 50 jaar kennelijk geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid het kaf van het koren te scheiden. De meeste liederen zijn niet 
geschikt voor gebruik in de R.K.-liturgie; zelfs de censoren van Berne 
Heeswijk of Gooi & Sticht zouden weinig hiervan doorlaten. Het 
evangelische lied is ons een beetje vreemd; veel aanbiddingsliederen (toen 
bij ons "Het Lof" werd afgeschaft kwamen de evangelicalen met hun 
lofliederen! Kennelijk voorziet dat toch in een behoefte). Veel liederen zijn 
'vertaald' uit het Engels en afkomstig uit Amerika. Vaak zijn de liederen 
algemeen van aard, hoewel (te) sporadisch een verwijzing naar een 
bijbeltekst is opgenomen. Een register op bijbeltekst wordt m.i. node 
gemist; heel erg jammer, omdat dit een groot voordeel had opgeleverd. 
Misschien iets voor de herdruk? Waar wèl vermeld is er nadrukkelijk voor 
uit het Oude Testament (m.n. psalmen) en ook Paulus is goed 
vertegenwoordigd. Er is wel een register op beginregel.  
Veel liederen, kennelijk nu voor volwassenen bedoeld, waren destijds meer 
voor jongeren. Een lied als nr.40 'Zoek eerst het koninkrijk van God' is 
destijds door menig jongerenkoor in de R.K. kerk gezongen! Een lied als 
nr.88 'Een rivier vol van vrede' is onlangs nog gezongen door een 
kinderkoor in een naburige parochie bij ons. Een aantal liederen in 
onvertaald opgenomen (bv. 147, 160), soms uit de traditie van het Leger 
des Heils (bv.223 en 224), gevolgd door Joh. de Heer (225-227).  
Aan het eind van de bundel zowaar een lied van voor R.K. bekende 
componist Marcel Zimmer 'De hemel vertelt'. Maar nog steeds veel 
vertaalwerk van o.a. songs van Michael W. Smith (zoals nr.683). Kennelijk 
heeft vijftig jaar evangelisatie nog weinig goede componisten in die kring 
opgeleverd. Jammer! 
Veel vertalingen zijn wat verwrongen, zingen niet zo lekker, zijn te gezocht 
en juist te voor de hand liggend. Mijn dochter vroeg zich al af: Wat is er mis 
met Engels? Tja, in deze tijd! 
Ik kan mij levendig voorstellen dat deze uitgave in een grote behoefte 
voorziet voor bezoekers van christelijke festivals, EO-jongerendagen, maar 
ook bij christelijke campings, gebedsgroepen, enz. Vanuit de R.K. 
beweging zie ik wel overeenkomsten met bijvoorbeeld de Katholieke 
Charismatische Beweging, maar die ontwikkelt toch ook weer vooral haar 
eigen liedmateriaal, hoewel de nieuwe bundel vanuit de Emanuel 
Gemeenschap al geruime tijd op zich laat wachten.  
Als u iets zoekt in deze richting, dan is de prijs/kwaliteit verhouding 
uitstekend te noemen. In die zin dus aanbevolen. (RH) 

http://www.opwekking.nl/
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Opwekking Liederenbundel Muziekeditie, 49,50 euro, 978-90-5969-227-5. 
Te bestellen via www.opwekking.nl. 

Nieuw boek van Kees van Houten: "Tönet, ihr Pauken! Erschallet, 
Trompeten!" 

Op 12 oktober jl. is mijn (Kees van Houten) boek "Tönet, 
ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!" verschenen, over 
een nieuwe openingstekst van het Weihnachts-Oratorium 
van Bach. De tot nu toe steeds gezongen eerste regel 
"Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" blijkt niet te 
kloppen. In Bachs autografe partituur is duidelijk te zien 
dat het originele concept begon met de woorden "Tönet, 

ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!" Bach heeft deze eerste regel later 
doorgestreept en vervangen door de "Jauchzet"-regel. In mijn boek toon ik 
met talrijke argumenten aan dat de verandering op geen enkele manier 
gezien kan worden als een muzikale verbetering; integendeel, van het 
oorspronkelijk zo fraaie muzikaal-retorische concept is niet veel meer 
overgebleven. Bach kan de verandering dus onmogelijk zelf gewild hebben. 
Waarschijnlijk is hij van buitenaf gedwongen tot de wijziging. Alle reden dus 
om de originele versie weer in ere te herstellen. 
Reeds in december 2009 hebben Jan Willem de Vriend en Klaas Stok de 
nieuwe versie enkele malen uitgevoerd. Overtuigd van mijn nieuwe idee 
hebben zij mij mede geïnspireerd tot het schrijven van het boek. 
  
Bij de uitvoerende musici, dirigenten, instrumentalisten, choristen en bij vele 
andere Bach-liefhebbers is de inhoud van het boek met groot enthousiasme 
en instemming ontvangen. Hieronder vinden jullie een lijst met alle 
uitvoeringen voor de komende tijd, waarbij vele vooraanstaande dirigenten 
de nieuwe versie "Tönet, ihr Pauken" ten gehore zullen brengen. 
  
Het boek + CD is nog steeds te verkrijgen, uitsluitend bij ondergetekende, 
door overmaking van € 25.- + € 3.50 verzendkosten naar postgiro 1511142 
t.n.v. Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ, Boxtel. 
(BH; Kees van Houten; 11 december 2010) 

Ambrosian Chants for Epiphany 

Het feest van Driekoningen heet in de traditie ook Epifanie. Op deze cd 
horen we de mis voor deze dag, samen met de bijbehorende vespers. Maar 
ze zijn op een heel bijzondere manier gebracht, namelijk in de 
‘ambrosiaanse’ stijl. Eenvoudiger uitgedrukt is de kerkmuziekstijl die 
eeuwenlang typisch was voor de kerk van Milaan. Het gaat hier om een 
muziekvorm die stamt uit de tijd vóór paus Gregorius in de zesde eeuw de 
bestaande tradities trachtte te laten ombuigen naar het Romeinse model. 

http://www.opwekking.nl/
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Later, in de negentiende eeuw, werd dit ‘gregoriaans’ nog maar eens 
herzien en herijkt door de benedictijnen van Solesmes. Daardoor is 
hetgeen wij vandaag voor het aloude gregoriaans nemen, eigenlijk een 
product van een vernieuwingsbeweging. De Milanese kerkmuziek wordt 

uiteraard a capella gezongen maar vertoont 
veel meer versierselen (melismen) dan de 
gemiddelde gregoriaanse gezangen. Dit wordt 
toegeschreven aan de oude oorsprong ervan, 
waarbij dan graag wordt verwezen naar 
invloeden uit de byzantijnse muziek, uit de oude 
volksmuziek én uit de joodse synagogengezan-
gen. 

 
Feit is dat de bisschopszetel van de grote kerkvader Ambrosius (340- 397) 
zich sterk genoeg wist om weerstand te bieden aan de romanisering van 
zijn liturgie en zo de eigen liturgische traditie levend kon houden. De 
Milanezen hielden dat vol tot in de moderne tijd, want ook de nieuwe 
pogingen die het concilie van Trente lanceerde om de liturgie te 
uniformeren werden in Milaan vlotjes omzeild. 
 
Terecht,want de Schola Hungarica laat horen dat de viering van 
Driekoningen ofte het feest van de Openbaring van de Heer in de dom van 
Milaan een feeëriek en indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. De 
missa bevat een aantal mooie stukken die duidelijk verwantschap vertonen 
met de kerstliturgie, terwijl de vespers mooi drieledig zijn: het vangt aan met 
de lichtceremonie, gaat dan over in de psalmodie en eindigt met de 
processie. In dit geval gaat de psalm zelfs nog terug op Ambrosius zelf. 
Uiterst mooi. (JC). 
* Ambrosian Chants for Epiphany, door de Schola Hungarica onder leiding 
van Janka Szendrei en Laszlo Dobszay, Budapest Music Center Records 
(distributie Codaex-Cadenza), BMC CD 165, 21,15 euro. 
(BH; Kerknet; 16 december 2010) 

Chants Abrégés (1955) nu online 

Het Tweede Vaticaans Concilie was er destijds erg op gebrand om de 
(Gregoriaans) gezongen hoogmis te stimuleren. Dat blijkt wel uit zijn 
realistische kijk op de praktische haalbaarheid daarvan: het concilie vroeg 
onder andere om een uitgave met eenvoudige melodieën voor de kleinere 
kerken. Of het Graduale Simplex, dat in 1967 het daglicht zag, ook echt 
hetgeen was dat de concilievaders daarbij voor ogen stond weten we 
natuurlijk niet. Het zou bijvoorbeeld ook heel goed kunnen dat ze een 
uitgave als de Chants Abrégés in gedachten hadden. 
De Chants Abrégés is een uitgave van Solesmes en bevat de gezangen 
tussen de lezingen (graduale, alleluia en tractus) voor het gehele liturgische 



KDOV-blad  Lente 2011 | 42 

jaar op eenvoudige melodiën. Er is een uitgave uit 1926 
(http://musicasacra.com/pdf/chantsabreges.pdf) die de Church Music 
Association of America al langer online aanbood. Nu is ook de zeldzame, 
herziene uitgave van 1955 te downloaden 
(http://musicasacra.com/books/graduels_versets_alleluia_traits.pdf). 
Veel plezier ermee! (BH; Steven van Roode; 16 december 2010). 

Gregoriaans gezangenboek In Principio 

Graag wil ik iedereen laten weten, dat wij: Math Vleugels, 
Gerard Lücker en ondergetekende, na ruim drie jaar studie 
en veel overleg er in geslaagd zijn een zangboek samen te 
stellen onder de naam: "In Principio" Het boek omvat ruim 
100 gregoriaanse gezangen op teksten uit het boek 
GENESIS. Ook is korte tijd geleden een Gezangenboek 
uitgebracht onder de titel: Qui bene cantat, bis orat. Voor 
meer details wil ik allen verwijzen naar de web-site: 
www.gersteeghs.nl. (BH; Ger Steeghs; 18 december 2010) 

50 jaar Kathedrale Koorschool Utrecht  

Norbert van der Hulst en Paul van 
Kruining - 50 Jaar Kathedrale Koor-
school Utrecht. Uitgegeven door de 
Kathedrale Koorschool Utrecht, 
www.koorschool-utrecht.nl, 80 blz. 
Een portret in tekst en beeld van de 
Kathedrale Koorschool in Utrecht, met 
een beschrijving van de geschiedenis en 
interviews met betrokkenen.  
De Koorschool is een gewone basis-

school, met als toegevoegde waarde het zingen en musiceren. De leerlin-
gen volgen een normaal basisschoolprogramma, maar daarnaast vinden 
allerlei muzikale activiteiten plaats. Daarbij staan het zingen en de 
stemvorming centraal. De kinderen worden bovendien in staat gesteld om 
op school hun instrumentale lessen te volgen. De leerlingen van de twee 
hoogste groepen maken deel uit van het Kathedrale Koor Utrecht, dat de 
diensten in de Sint Catharina Kathedraal verzorgt en ook op andere 
plaatsen geregeld concerten geeft. 
(BH; Stichting Nieuwe Kerkmuziek; februari 2011) 

"Graduale Novum de Dominicis et Festis" 

Onlangs werd aan paus Benedictus XVI het eerste exemplaar van het 
nieuwe graduale overhandigd.  Wie op de hoogte bleef van de laatste 
ontwikkelingen op gregoriaans gebied kent zeker ‘de restituties’. 
Melodische correcties van de melodieën van het Graduale Romanum op 

http://musicasacra.com/pdf/chantsabreges.pdf
http://musicasacra.com/books/graduels_versets_alleluia_traits.pdf
http://www.gersteeghs.nl/
http://www.koorschool-utrecht.nl/
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grond van het onderzoek in de oudste handschriften. Dat onderzoek werd 
al gedaan vóór de uitgave van het huidige Graduale in 1908. Maar ook 
daarna werd, zeker in de abdij Solesmes, verder gezocht naar de oudste 
lezing van ons gregoriaans. Tot een nieuwe uitgave is het echter tot nu 
nooit gekomen. Waar we het tot nog toe mee moesten doen, was de 
artikelreeks in het vaktijdschrift Beiträge zur Gregorianik, waar sinds 1996 
systematisch alle gezangen voor zon- en feestdagen van het graduale 
besproken werden. Maar nu zijn de voorstellen die daar gedaan werden 
gepubliceerd in een nieuw graduale! 
  

Alle gezangen voor zon- en feestdagen zijn opgenomen, 
voorzien van de neumen van Laon en de Sankt Gallen familie, 
zoals we dat reeds van het Graduale Triplex kenden. Dat 
maakt het mogelijk om zo nauwkeurig mogelijk de ritmische 
aanduidingen die deze handschriften bevatten in de uitvoering 
naar voren te laten komen. Vanwege de praktische 
bruikbaarheid zijn ook de vaste gezangen opgenomen. (Mis I 

t/m XVIII uit het Graduale Romanum) Deze zijn zonder melodische 
correcties. Te bestellen via de uitgever: 
http://www.conbrio.de/musikbuch/graduale/graduale.php 
of via benedictusberg.nl. 
(BH; Franco Akkermans; http://www.aiscgre.de/aktuelles/aktuelles.html) 

Imprimatur voor Latijn-Nederlandse uitgave van de completen 

De Latijn-Nederlandse uitgave van de completen (dagsluiting) heeft inmid-
dels ook een imprimatur en een voorwoord van mgr. Van de Hende. Zie 
http://www.transitofvenus.nl/LiturgiaHorarum/booklets/LHCompl-NL.pdf. 
De gezangen zijn opgenomen zoals ze staan aangegeven in de Ordo 
cantus officii (1983); de vertaling is die volgens het Getijdenboek (1990). 
Wanneer de toestemmingen aangaande de verschillende copyrights 
geregeld zijn, zal dit boekje ook in druk verschijnen. 
(BH; Steven van Roode; 20 februari 2011 ) 

http://www.conbrio.de/musikbuch/graduale/graduale.php
http://www.benedictusberg.nl/
http://www.aiscgre.de/aktuelles/aktuelles.html
http://www.transitofvenus.nl/LiturgiaHorarum/booklets/LHCompl-NL.pdf
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(advertentie) 

 

 
 

In het R.-K. Gemengd koor Vox Laudans 

van de parochie St. Pancratius te Amsterdam- Oud Sloten 

per direct de functie vacant van 

 

organist 

 

Duits en Engels sprekend is geen bezwaar. 

Het koor zingt hoofdzakelijk Latijnse missen 

van o.a. Perosi, Bruckner, Gounod, 

Haydn, Mozart, Schubert e.v.a. 

 

De liturgie verzorgen wij 

met gregoriaanse gezangen en anderstalige werken. 

 

Voor nadere informatie gelieve men contact op te nemen met: 

de dirigent de heer Ben Niekus  

tel: 0299-463775 of 06-29348914. 
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Opleidingen, cursussen, studiedagen 
 

Afkijken bij de meester nu ook voor organisten! 

Het is inmiddels een traditie, dat wij op de zaterdag na Pasen een 
dirigentendag organiseren onder de titel 'Afkijken bij de meester'. Dit jaar 
valt deze dag echter samen met Koninginnedag, dus we moeten uitwijken 
naar een andere datum. We zijn uitgekomen op zaterdag 9 april. Nieuw is 
dat deze dag niet alleen is bedoeld voor dirigenten, maar ook voor 
organisten! We hebben daarom ook twee meesters die ons inzicht geven 
hoe zij met de kneepjes van het vak omgaan: Paul Valk is de meester-
dirigent. Hij is o.a. dirigent van het koor in de Dominicuskerk in Amsterdam. 
De orgelmeester is een vertrouwde naam: ons oud-bestuurslid Rein 
Boeijen. Omdat we op deze dag ook gescheiden gaan werken met 
dirigenten en organisten vindt de dag plaats in de Abdij van Heeswijk. 
Noteer de datum alvast. We nodigen ook uitdrukkelijk koorzangers uit om 
als 'proefkoor' te fungeren. 
(Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; jrg 4, nummer 9 – december 2010) 

Studiedag/workshop voor kinderkoordirigenten 

Op zaterdag 26 maart 2011 organiseert Kunstbalie van 10.00 - 16.00 uur in 
het gebouw van Kunstbalie te Tilburg een studiedag / workshop voor 
kinderkoor- dirigenten. Met Harrie Spronken gaat u spelenderwijs en prak-
tisch aan de slag met het onderwerp stemvorming en repertoire voor jonge 
kinderen. Terloops komt ook aan bod hoe de onderdelen toonvoorstellings-
vermogen en solfège-onderwijs in de koorrepetitie met elkaar te verbinden 
zijn. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van kinderzangmethodes 
die aanwezig zijn in het vernieuwde Repertoirecentrum van Kunstbalie. 
Toegang: € 30,00 inclusief lesmaterialen. Zie www.kunstbalie.nl  
(klik door naar amateurkunst > Vocale muziek). 
(BH; Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch jrg.5 nr 1; januari 2011) 

Studiemiddag Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 

De NSGV organiseert op zaterdag 14 mei 2011 in 
Utrecht een studiemiddag met als thema: "Eenheid 
en verscheidenheid: nieuwe antwoordpsalmen voor 
iedereen". 
De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging heeft aan 
componisten de opdracht gegeven tot het toonzetten 
van psalm 110, 119, 122 en 146 in de vertaling van 

A. Bronkhorst o.p., te weten: Jan Valkestijn, Aart de Kort, Jos Beijer, 
Juliette Dumoré, Arjan van Baest, Chris Fictoor en Brigit Calame. 

http://www.kunstbalie.nl/
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(advertentie) 

      Parochie St. Ludger  

 
Het bestuur van de parochie St. Ludger 

zoekt per  1 juli 2011 

voor de geloofsgemeenschap te Winterswijk 

een enthousiaste en vakbekwame 

 

ORGANIST(E) 

 

voor het dameskoor  

die op aangename en kundige manier 

in staat is de liturgie met muziek en zang te begeleiden. 

Het repertoire van het dameskoor bestaat o.a. uit meerstemmige 

kerkmuziek in Nederlands en Latijn, voorts de 

vaste Gregoriaanse gezangen. 

De repetitieavond van het dameskoor is op maandagavond. 

 

Wij bieden salariëring en rechtspositie 

volgens de richtlijnen van het bisdom. 

 

Zie ook: www.parochiesintludger.nl 

 

U kunt uw sollicitatie sturen aan: 

De heer A. Geuijen 

Morgenzonweg 93 7101 BJ Winterswijk 

Tel.: 0543-515977 
 

http://www.parochiesintludger.nl/
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De antwoordpsalmen zijn bedoeld voor zowel jongerenkoren/middenkoren 
als volwassenen koren. Tijdens de studiemiddag wordt zowel ingegaan op 
de psalmvertaling in relatie tot de liturgie en de muzikale verklanking, als op 
de gekozen muzikale vorm. 
 
Programma: 
 
Vanaf 13.30u Inloop, ontvangst met koffie en thee. 

14.00u 
 

Welkom en introductie van de thematiek Dr. Richard Bot,  
voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. 

14.05u 
 

Psalmvertalingen voor de liturgie, vanuit taalkundig en 
ritueel perspectief Dr. Nelly Stienstra, taalkundige. 

14.30u Discussie. 
14.45u  

 
Wat is nodig om een antwoordpsalm echt antwoord-
psalm te laten zijn? Een tweespraak vanuit ritueel en 
muzikaal perspectief aan de hand van de nieuwe 
composities door drs. Els Dijkerman MMus. en prof.dr. 
Martin Hoondert. 

15.15u Korte pauze. 
15.30u 

 
Zingen van de nieuwe composities onder leiding van Els 
Dijkerman met discussie onder leiding van Richard Bot 

ca. 16.15u Ontmoeting met drankje en hapje 

De studiemiddag vindt plaats in Utrecht, in het gebouw van Kunstfactor, 
Kromme Nieuwegracht 66 (ingang Jeruzalemstraat), circa 15 minuten lopen 
vanaf Utrecht CS. 

Aanmelding vóór 2 mei 2011 bij het landelijke secretariaat van de NSGV bij 
voorkeur per e-mail (info@nsgv.nl) of anders schriftelijk (Kromme Nieuwe-
gracht 66, 3512 HL Utrecht) onder gelijktijdige overmaking van € 15,00 
(inclusief koffie, thee, aperitief en bladmuziek) op Postbankrekening 437005 
ten name van de Ned. St-Gregoriusvereniging onder vermelding van 
‘Studiedag 2011’. Voor meer informatie zie www.nsgv.nl. 

Cursus gregoriaans in Stramproy 

In september start in Stramproy voor de achtste maal een cursus 
gregoriaans. Deze wordt gegeven door Cyriel Tonnaer en is bedoeld voor 
amateurkoorzangers die zich willen verdiepen in het gregoriaans. Gewerkt 
wordt aan de hand van het Graduale Triplex. In deze cursus zal vooral 
aandacht geschonken worden aan de wisselende gezangen 'door het jaar', 
de Veertigdagentijd en Pasen. De cursus vindt plaats op dinsdag van 19.30 
tot 21.30 uur. Aanmelden: benannemie@hetnet.nl. 
(BH; Nieuws van de NSGV in het Bisdom Roermond; februari 2011) 
 

(info@nsgv.nl
http://www.nsgv.nl/
mailto:benannemie@hetnet.nl
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Schateren van de pijn 
 

In 2001 verscheen ‘Bar en boos’ (De slechtste gedichten in de Nederlandse 
taal); een van de hoofdstukken heeft als titel ‘Gewijde poëzie’.  

Het beste is dat we eerst de begrippen in grove streek opzetten:                                                                                                
- gewijd gaat gepaard aan moralisme, gebondenheid in vorm en rijmelarij,                                                             
- godsdienst aan minder vormgebonden gedichten en                                                                                          
- religie gaat gepaard aan poëzie,‘het vrije vers’.  

Als u het mij vraagt – dat doet u niet, maar ik ga gewoon door – vallen 
onder de rijmelende tekstverwerkers Penning de Vries (o.m. vertaler van 
Latijnse hymnen), mijn eigen oud-pastoor Michel Hagen (pastoor van 
Wassenaar) en wijlen oud-pastoor van Goes Bastiaensen, (een beetje, 
eigenlijk een beet) Henk Jongerius en (soms) Huub Oosterhuis (‘Kom in 
mij, win, ontwapen mij.’ Kom in mij? Of ‘Lieve boetseerder, trek mij uit de 
klei’ Trekken?). Guido Gezelle, Jacques Schreurs (die Maria door een 
Limburgs landschap ziet lopen) en oud-pastoor Van der Vring kunnen er 
ook wat van. Opvallend is het zeer hoge percentage priesters in deze 
opsomming; ik weet wel zeker dat het geen toeval is. Priester zijn als 
papegaaien! 

Volgens Reve is de kraai een typisch rooms-katholieke vogel. Kraaien en 
eksters zijn dol op bling-bling; rooms-katholieken zijn ‘glimmende dingen’-
liefhebbers avant la lettre en waren hun tijd derhalve ver vooruit. Mij dunkt 
dat de papegaai ook een echt rooms-katholieke vogel is: de papegaai als  

naprater, als beeld van de priester die de hun leiders, paus en 
bisschoppen, dienen na te praten! 

Is rijmelarij een rooms-katholieke hobby? Componerende en woord-
goochelende priesters dienen gewantrouwd. Dat is zeker. Maar een 
uitsluitend rooms-katholieke hobby, zeker niet, dominees van allerlei slag 
kunnen er ook wat van; zij kwamen – en komen soms nog wel – klaar 
(Klaarkomen?) op theologische onderwerpen en preekthemata. Ik noem: 
Okke Jager (die meende te weten hoe Kerstmis in de hemel werd gevierd: 
… (De) Heer heeft de Engelen neergezet met de namen volgens alfabeth), 
J.J.L. ten Kate (die meende dat Gods huis van lampen voorzien was) en 
Jan Wit (die weet te melden dat God houdt van verstoppertje spelen).  

Grote kampioene op het protestantse erf is Nel Benschop (Luister, Mijn 
kind, Ik leg de woorden in je mond…) die de overtuiging aanhing dat haar 
woordenreeksen rechtstreeks van God  - met hemelse inkt - op papier van 
Uitgeverij Kok-Kampen geschreven werden.  Ja, lieve lezers, het Leids 
Cabaret Festival verbleekt erbij.  
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Verder kunnen de namen van Jan de Bas (die God met kabouters 
vergeleek), Anton van Duinkerken (Wat Maarten Luther heeft gedaan moet 
maar geen mens herhalen), burgemeester Lucas Trip (‘Was het bestaan 
van keien, als bestrating en dijkverzwaring, geen klinkklaar godsbewijs?’), 
de redemptorist Pater van den Eerenbeemt (die bij gelegenheid van het 
overlijden van soortgenoot Kardinaal van Rossum dichtte: Nu dekt gij met 
uw doodsgewaad uw broeders saâm, een wachtend zaad.), Hendrik de 
Vries, Martinus Nijhoff, Hieronymus van Alphen en Erik van Ruysbeek niet 
ontbreken. En wat te denken van vrouwelijke dichters en componisten? Als 
ik vrouw was, ik zou uitsluitend op de kwaliteit van mijn werk beoordeeld 
willen worden en niet – vrouw zijnde – met een handicap (vgl. de 
zeilwedstrijdsport) voorsprong op mannen accepteren.  

Graag wijs ik er nog op dat – het zal onze leden niet vreemd zijn – tekst 
poëtisch kan zijn maar muziek ook! Zo is m.i. de muziek van het Requiem 
van Andrew Lloyd Webber wel een gedicht maar geen poëzie. Wij zingen in 
Goes de Mass ‘The Prince of Peace’ van de vader van Andrew, die muziek 
is wel poëtisch. Vader William Lloyd Webber zij geprezen. Er is over dit 
onderwerp (Muziek als poëzie) heel veel te melden en geschreven maar 
dat komt wellicht een andere keer! 

Naast ‘muziek als poëzie’, laat ik nu ook de veronderstelde tegenstelling 
tussen kunst – en gebruiksmuziek (indachtig het werk van – alweer priester 
– Jan Böhmer), tussen ‘l’art pour l’art’ en toepaste kunst achterwege. Ook 
een andere keer! Daarbij, u weet van mij al dat ik geen onderscheid maak 
tussen kerkmuziek en liturgische muziek. 

Vooruitlopend, van de 16000 records van Donek kunnen zonder enig 
verlies van wat dan ook, zeker (Gokje!) 9000 records verwijderd worden. Ik 
weet wel, Donek is geen kwaliteits- maar een kwantiteitsinstrument, maar 
toch… En u weet het, paradoxaal genoeg is een keuze uit 16000 records 
geen keuze, uit 1600 wel. De paradox is dus: hoe minder 
keuzemogelijkheden, hoe meer keuze. Zoek maar uit! 

Wat is het toch jammer, doodzonde, dat de Kerk in het - uiteraard niet door 
het Katholiek Vrouwengilde geborduurde - vaandel het ‘verum, bonum, 
pulchrum’ (het ware, het goede en het schone) niet voert. 

Hoe dan wel, wat dan wel?                                                                                                      
Een tuiltje criteria bied ik u vrijmoedig aan:                                                                   
Klankrijke tekst                                                                                                                            
Heldere formuleringen                                                                                                                       
Klare beeldspraak                                                                                                                               
Stijlvolle taal                                                                                                                                            
Taal die een ‘verborgen’ waarheid in tweede taal presenteert, vertelt, 
weergeeft                                                                                                                         
Inleven in Bijbelse verhalen                                                                                                                                                                                                                   
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(advertentie) 

 

      Parochie St. Ludger  

 
Het bestuur van de parochie St. Ludger 

zoekt per  1 juli 2011 

voor de geloofsgemeenschap te Lichtenvoorde 

een enthousiaste en vakbekwame 

 

DIRIGENT(E) 

 

voor het herenkoor en koor Gaudio 

die op aangename en kundige manier 

het koor kan leiden en die in staat is de 

liturgie met muziek en zang inhoud te geven. 

Het repertoire van het herenkoor bestaat o.a. uit meerstemmige 

kerkmuziek in Nederlands en Latijn, voorts de 

vaste Gregoriaanse gezangen. 

De repetitieavond van het herenkoor is op donderdagavond 

en van Gaudio op woensdagavond. 

 

Wij bieden salariëring en rechtspositie 

volgens de richtlijnen van het bisdom. 

 

Zie ook: www.parochiesintludger.nl 

 

U kunt uw sollicitatie sturen aan: 

De heer A. Geuijen 

Morgenzonweg 93 7101 BJ Winterswijk 

Tel.: 0543-515977 
 

http://www.parochiesintludger.nl/
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Lof aan de Heer, over God, Gods volk, liturgie en/of Kerk                                                   
Eenvoudig kan, simpel nooit                                                                                                            
De tekst onderscheidt zich van andere; anders heeft hij geen reden van 
bestaan 
De tekst is herhaalbaar, een slechte tekst verveelt snel                                                            
Goede vorm: zonder vorm, geen inhoud (De wijn is drinkbaar dankzij het 
glas! Mulisch) 
Naast ‘eerste taal’ (de taal van de mededeling), zeker ook ‘tweede taal’ 
(verwoording van ‘onzegbare’) 

Hoe dan zeker niet?                                                                                                                 
Moraliserende tekst                                                                                                            
Simplificatie                                                                                                                               
Rijmelarij                                                                                                                                   
Makkelijk gebruik van abstracte begrippen                                                                                     
De zeggingskracht van Bijbelverhalen tekort doen door in liederen te 
‘preken’ 
In het lied te weinig ruimte laten voor de fantasie doordat te veel wordt 
uitgelegd, verklaard en geïnterpreteerd                                                                                                                 
Opzettelijk in liedteksten godsdienstige opvoeding nastreven                                            
Oneigenlijke interpretaties van Bijbelse noties                                                                    
Platvloers interpretatie van het origineel                                                                          
Wijdlopigheid, streven naar volledigheid                                                                             
Overdadig taalgebruik door de toepassing van veel bijvoeglijke 
naamwoorden en/of bijwoordelijke bepalingen                                                                                                 
Infantiliseren door overdadig gebruik van verkleinwoorden                                              
Bijbeltekst ‘naasten’ en die toe-eigenen door hem zó op ‘mij’ of ‘ons’ toe te 
passen dat het Bijbelgedeelte de betekenis wordt ontvreemd                                                                     
Oproepen om te zingen of te loven, zonder dat daarvoor een aanleiding of 
zin wordt aangegeven                                                                                                                       
Archaïsche taal, qua stijl en inhoud                                                                                        
Onjuiste informatie 
En tenslotte, de dichter Binger schreef dat tegen smakeloosheid (’t 
honingzoete bloemengif) niet te strijden is: 

Daartegen schut geen zieledeugd, wast kruid noch medicijn:                                                                                                                                    
het beste is dat men ‘dank-je’-zeit en schatert van de pijn. 

Dank u! 

Evert Wagter 

P.S. Jammer dat in mijn vorige column de mooiste regel niet van mij was 
maar van de redactie. De regel kan ik niet anders opvatten dan als een 
aanmoediging. Die regel luidde min of meer: “De inhoud van deze column 
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.” Dat geldt ook nu… 
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Bar en boos (De slechtste gedichten in de Nederlandse taal), gekozen en toegelicht door Wim 
Zaal (Uitgeverij Prometheus-Amsterdam, 2001)                                                                                                          
Criteria voor religieuze kinderliederen, Werkgroep Kind en Kerklied (Marijke van Klaveren 

en Jan D. van Laar (Commissie voor de Kerkmuziek)) en Drs. Anna Zegwaard (Commissie 
Eredienst en Kinderen/Jongeren), z.j. 
Als alle mensen... (Liturgisch-muzikale handreiking voor de leiding van kinderkoren), Wim ter 
Burg, Jos Hettinga, Ad de Keyzer, Kees van Mechelen en Kees Pannekoek (Gooi & Sticht-
Hilversum, 1981)                                                                                                            
verspreide artikelen van de auteur 
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