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Van het bestuur 
 

 

Het bestuur en de redactie wensen u een Zalig Kerstfeest en een 
gezegend en muzikaal 2017 ! 

  

 

Viering van het 100-jarig bestaan van de KDOV in 2017 
In 2017 is het zo ver. De in 1917 opgerichte KDOV bestaat dan 100 
jaar! Uw bestuur werkt aan de voorbereiding van de jubileumviering. 
We willen u vragen – voor zover u dat nog niet gedaan heeft - 
zaterdag 7 oktober 2017 in uw agenda te reserveren. De eerder 
genoemde datum vrijdagavond 6 oktober vervalt. De jaarvergadering 
op 7 oktober zal een korte vergadering zijn, om daarmee ruimte 
geven aan de andere feestelijkheden. 
Zoals eerder gezegd gaan we het jubileum vieren in en rond de 
Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem met de gebruikelijke 
elementen: eucharistieviering, jaarvergadering, concert, symposium 
en feestelijk samenzijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan een 
publicatie over 100 jaar KDOV en de opdracht voor een 
jubileumcompositie. Wij houden u op de hoogte. Tevens zijn uw 
reacties, ideeën van harte welkom. (BH; december 2016) 

  

 

Ontwikkeling rechtspositie 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen. (BH; december 2016) 
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Uw nieuwe e-mailadres 
Wij willen u vragen uw evt. nieuwe gewijzigde e-mailadres aan ons 
door te geven aan: webmaster@kdov.nl. 

  

 

Jubilea van KDOV-leden 
Graag publiceren wij actuele informatie over KDOV-leden in ons 
blad. Daarbij gaat het om aankondiging van bijv. een jubileum. 
Graag naar: webmaster@kdov.nl (BH; december 2016) 

 
 

Personalia 
Overleden: 
A.W. (Ton) van de Sande, Rosmalen, overleden op 19 november 2016. 
 
Nieuw adres: 
A. (Anja) Hendrikx, Schinvelder Strasse 42, 52538 Gangelt, Duitsland. 
 
Jubileum Frans Thomassen 
Op zondag 16 oktober 2016 gaf Frans Thomassen een jubileumconcert op 
het Adema-orgel in de St. Calixtusbasiliek te Groenlo. Met medewerking 
van R.K. Herenkoor, Bonifatiuskerk, versterkt met leden van het 
Lichtenvoords Mannenkoor , Gemengd Koor Gaudio en Roel Smit, orgel.  
Op deze zondag herdacht Frans Thomassen dat hij 40 jaar orgel speelt. 
Als organist/dirigent is hij sinds 1996 verbonden aan de St. Bonifatiuskerk 
in Lichtenvoorde. Van harte gefeliciteerd ! 
 
Jubileum Ruud Hoogenboom 
Ons lid Ruud Hoogenboom vierde op zondag 2 oktober dat hij 25 jaar als 
dirigent betrokken is bij de St. Martinuskerk te Westwoud. Vanaf augustus 
1991 dirigeert hij het parochieel gemengd koor St. Martinus en vanaf 2005 
het middenkoor EigenWijs. Bij deze van harte gefeliciteerd ! 
 

Hoogopgeleide zzp’ers massaal getroffen 
door Wet DBA 

De hoogopgeleide zzp’er, ook wel zelfstandig professional genoemd, 
wordt hard getroffen door de Wet DBA. Dit blijkt uit onderzoek van 
kennisbemiddelaar HeadFirst, in samenwerking met ZP Zaken en de 
onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, onder duizenden 
zelfstandig professionals (zp’ers) en opdrachtgevers. Een groot 

mailto:webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=aVWYpp8sDbMKhiwQaS2jrr3jIkOQHIfKVRJCxei3XCs-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD4ykEY1DWwNrxNcmZBvMWh39qrAiJQ5a51jKnd2P3iNEV-2BRrl2Y7raiI-2Bd10ejCD9xd26rWid2hh-2BXIrIL8EUEkMNTC4Yk-2BtDl5UkIHjqEx4crJddVTDQIsQ-2FcSjKo7DQZm3fhmiVFCf3QVYAh6BQfknYavzB-2FdmZhBADyjfUscwT1fGj6tumIpSGianqzcG3ZZRH8sEM6zSxV7hFg8QcaktgJUIy8cVnZFhcjtVHtQ5
http://mail.smart.pr/wf/click?upn=GdxdHasjcjCOuvaVagYxjhkLB7Ar-2B5SRRG9LdNXs9Cw-3D_ULM-2BGxUcX180uZPpAUIwD4ykEY1DWwNrxNcmZBvMWh39qrAiJQ5a51jKnd2P3iNEV-2BRrl2Y7raiI-2Bd10ejCD9xd26rWid2hh-2BXIrIL8EUEmqBDPUfrlHLS8oZvZHEx-2BEtbN0UWnVM58NFhLHQq7egFitxzlsOOVTmQRFF1WHDoHQu0KF5CaD3GXxiCuBuA-2F5L9dG7kHo4J6OJ2vczYKb9JKMl58A99TeVSEQfUin7zgcYPNGCgr3CSVu9g0h7jvv
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gedeelte van de opdrachtgevers vindt het met de komst van de Wet 
DBA moeilijker geworden om zp’ers in te huren. Veel van de 
ondervraagde zelfstandigen geven aan opdrachten mis te lopen, de 
opdracht bij hun huidige opdrachtgever niet te kunnen afronden of er 
wordt hen gevraagd om via een andere constructie te werken. 
 
In de afgelopen maanden hebben veel zelfstandig professionals ervaren 
dat de Wet DBA het moeilijker maakt een opdracht te vinden. Eind april, bij 
de eerste meting van de Wet DBA Opiniemonitor, verwachtte 53 procent 
van de zp’ers dat het moeilijker zou worden een opdracht te vinden. Deze 
verwachting blijkt terecht: 74 procent van de zp’ers ondervindt momenteel 
dat het moeilijker is een opdracht te vinden. 38 procent van de zp’ers is 
concreet één of meerdere opdrachten misgelopen sinds de invoering van 
de wet. Deze cijfers houden verband met de hoeveelheid opdrachtgevers 
die het na de invoering van de wet moeilijker vindt zp’ers in te huren, 
namelijk 84 procent. Met name grote organisaties blijken huiverig. 
Een kwart van de zzp’ers, ofwel zelfstandig professionals (zp’ers), 
overweegt zijn zelfstandigenbestaan op te geven door toedoen van de 
Wet DBA. 
 
Drastische maatregelen opdrachtgevers 
Zp’ers die op dit moment een opdracht hebben, lopen eveneens tegen 
problemen aan. Van hen geeft 44 procent aan zijn huidige opdracht niet te 
kunnen afronden of er wordt hen gevraagd via een andere constructie te 
werken. Opdrachtgevers wijzigen het inhuurbeleid, waarbij zp’ers te horen 
krijgen dat ze niet meer rechtstreeks ingehuurd worden. Een gedeelte van 
de opdrachtgevers (11%) heeft zelfs de drastische beslissing genomen 
geen enkele opdrachtovereenkomst met zp’ers te verlengen. 
  
Zelfstandig professional hard getroffen 
Uit het onderzoek van HeadFirst en ZP Zaken blijkt dat hoogopgeleide 
kenniswerkers, de zogenoemde zelfstandig professionals, hard worden 
getroffen door de Wet DBA. De Wet DBA heeft als hoofddoel 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Onder zelfstandig professionals is hier 
minimaal sprake van, maar ze ondervinden wel bijzonder veel last van de 
wet. Met name door onzekerheid bij opdrachtgevers. Dit kan absoluut niet 
de bedoeling zijn. Om de verstrekkende gevolgen van de Wet DBA onder 
de aandacht te brengen van beleidsbepalers, is half november 2016 het 
onderzoeksrapport van de Wet DBA Opiniemonitor en www.dbafeedback.nl 
overhandigd aan verschillende Tweede Kamerleden. 
  
 
 

http://www.dbafeedback.nl/
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Over het onderzoek 
De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), die in mei 
2016 werd ingevoerd en de VAR vervangt, zorgt voor commotie in de 
flexibele arbeidsmarkt. HeadFirst en ZP Zaken strijden voor een werkbare 
Wet DBA. Om die reden verzamelen zij ervaringen van zp’ers en 
opdrachtgevers en doen zij onderzoek naar de gevolgen van de wet. 
Samen richtten ze de website www.dbafeedback.nl op en doen ze, in 
samenwerking met de onderzoekers van marktmonitor ZP Facts, elk 
kwartaal onderzoek middels de Wet DBA Opiniemonitor. De eerste meting 
in april 2016 werd uitgevoerd onder ruim 700 zelfstandig professionals. Aan 
het tweede onderzoek in september 2016 namen bijna 2000 zp’ers en 
opdrachtgevers deel. De resultaten worden gepresenteerd in het Wet DBA 
Feedbackrapport. Half november 2016 werd het eerste rapport overhandigd 
aan meerdere leden van de Tweede Kamer (D66, PvdA en VVD) en 
staatssecretaris Eric Wiebes. Het rapport is te downloaden op dbafeedback.nl. 
(persberichten 2 en 15 november 2016).  
LET OP: Dit betreft dus ook alle kerkmusici, die als ZZP'er in dienst zijn van 
een kerkbestuur! 

(Ruud Hoogenboom) 
 
 
 

De orgelluiken van de Alkmaarse Grote Kerk 
Caesar van Everdingens eerste grote werk, 1641-1644 

 
De Alkmaarse schilder Caesar van Everdingen heeft zijn roem vooral 
te danken aan de belangrijke bijdrage die hij leverde aan de versiering 
van de Oranjezaal in het Huis ten Bosch bij Den Haag. Rond het 
midden van de zeventiende eeuw bracht hij daar veelgeprezen 
historische en allegorische voorstellingen aan. Sindsdien geldt hij als 
een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het zogeheten 
Hollandse classicisme. Enkele jaren eerder had de jonge Van 
Everdingen al naam gemaakt door de orgelluiken van de Grote of Sint-
Laurenskerk in zijn geboortestad te beschilderen met een bekend 
verhaal uit de bijbel. 
 
De aanwezigheid van een orgel in een grote stadskerk was in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw nog niet vanzelfsprekend. Rechtlijnige 
calvinisten vonden muziek in de kerk maar lichtzinnig en afleidend. Zo 
schreef een predikant in die tijd dat orgelspel "de menschen verlockt tot de 
gedachten van vleeschelijke lusten, zonder eens te zuchten tot Godt over 
sijne sonden". Die tegenstand werd geleidelijk minder toen bleek dat de 
gemeentezang verbeterde door begeleiding van een muziekinstrument. 

www.dbafeedback.nl
dbafeedback.nl
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Voorstanders wezen erop dat in het Oude Testament al muziek gemaakt 
werd bij feestelijke en plechtige gelegenheden. 
 

 
HET ORGEL IN DE GROTE KERK VAN ALKMAAR MET GEOPENDE LUIKEN. 

Beeld: Albertus82 via Flickr. 

 
 
De uitwendige godsdienst 
Een belangrijke rol speelde het stadsbestuur. Het gebruik van de stadskerk, 
ook wel de 'uitwendige godsdienst' genoemd, was de verantwoordelijkheid 
van de overheid. Zij regelde niet alleen de aanstelling en bezoldiging van 
organist en orgeltrappers en het bespelen van het orgel buiten de 
kerkdiensten om, maar nam ook de kosten van het bouwen van een nieuw 
orgel en de versiering voor haar rekening. Het kerkgebouw fungeerde 
immers als openbare overdekte wandelgelegenheid, begraafplaats en 
muziekzaal. Een fraai orgel verhoogde daarbij de status van stad en 
stadsbestuur. Ook speelde de gedachte mee dat muziek de burger uit de 
kroeg kon houden. 
 
 
 

http://onh.nl/nl-NL/media/onh_image_7300
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Hollands classicisme 
Voor het bouwen van een orgel in de Grote of Sint-Laurenskerk zocht het 
Alkmaarse stadsbestuur in 1638 de bekende orgelbouwers vader en zoon 
Van Hagerbeer en de gevierde architect-schilder Jacob van Campen aan. 
Deze bouwmeester zou zijn stempel drukken op de stijl die het Hollandse 
classicisme wordt genoemd. Met classicisme wordt een stroming in de 
kunst bedoeld die teruggrijpt op de beeldhouw- en bouwkunst van de 
klassieke oudheid, maar ook op de kunst van de Italiaanse renaissance. 
Het streven was gericht op helderheid, evenwicht en voornaamheid van 
vormen, zonder sterke contrasten van licht en donker. Van Campen 
ontwierp de orgelkast met een strakke rechthoekige opbouw waarbij de 
groepen grote orgelpijpen als zuilen van een tempel een driehoekig fronton 
dragen. Ook stelde hij de kunstenaars en ambachtslieden voor die aan de 
hand van zijn schetsen moesten zorgen voor de versiering van het orgel 
met beschilderde luiken, beelden en houtsnijwerk. Die decoratie stond in 
het teken van de muziek. Het ontwerp van Van Campen viel bij het 
stadsbestuur in de smaak en werd in de volgende jaren uitgevoerd. 
 
Orgelluiken 
Zoals alle grote orgels van de zeventiende eeuw heeft ook het orgel van 
Alkmaar twee grote luiken waarmee het kan worden gesloten. Ze dienen 
naar het schijnt om het orgel te beschermen tegen het binnendringen van 
stof, vogels en vleermuizen. Bovendien kunnen de openstaande luiken 
helpen om het geluid de goede kant uit te sturen. Bij orgels uit later tijd is er 
kennelijk minder behoefte aan, want dan blijven luiken achterwege. De 
binnenzijde van de luiken is soms rijker beschilderd dan de buitenkant, het 
geopende orgel heeft dan iets feestelijks. Het gesloten orgel is meer een 
teken van inkeer; als er bij begrafenissen op gespeeld werd gebeurde dat 
met gesloten luiken en daardoor omfloerste klanken. Bij het orgel van 
Alkmaar is de buitenzijde echter het belangrijkste. Het orgel heeft verder als 
grote bijzonderheid dat het nog het oorspronkelijke systeem van touwen en 
katrollen bezit voor het openen en dichtmaken van de luiken. Wel sluiten ze 
na meer dan drieëneenhalve eeuw niet meer zo nauw op elkaar aan. 
 
Schaalmodel 
Voor het beschilderen van de orgelluiken met een verhaal uit de 
geschiedenis van David wendde Jacob van Campen zich tot de Alkmaarse 
schilder Caesar van Everdingen (1616/1617-1678). Van Campen moet een 
groot vertrouwen in de jonge kunstenaar hebben gehad want het ging om 
een prestigieuze en moeilijke taak. Van Everdingen was volgens de 
schildersbiograaf Arnold Houbraken (1718) in de voorgaande jaren in de 
leer geweest bij de veelgezochte Utrechtse schilder Jan Gerritsz. van 
Bronckhorst. Caesars vader, notaris te Alkmaar, zal de opleiding hebben 
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bekostigd. Van Bronckhorst had wellicht de vroegere leerling bij zijn relatie 
Van Campen aanbevolen omdat hij zelf geen tijd had voor deze opdracht. 
Van Campen liet, om zijn opdrachtgevers een indruk te geven van zijn 
ontwerp, een twee meter hoog schaalmodel maken van het orgel. Dat 
model kon zelfs klanken voortbrengen. Als schilder kende de bouwmeester 
de problemen van de perspectivische vertekening: het orgel zou hoog 
boven de toeschouwers komen te hangen en bovendien hadden de luiken 
vlakke en halfronde delen die de vormen van de groepen orgelpijpen 
volgden. Een kunstenaar moest daar door een zekere vervorming van de 
voorstelling rekening mee houden om zijn werk natuurlijk te laten 
overkomen. Het model kon ook daarvoor goede diensten bewijzen. 
 
Succes na lange voorbereiding 
In het najaar van 1641 kon Van Everdingen beginnen met het beschilderen 
van het schaalmodel en daarbij zoeken naar een evenwichtige compositie 
en de juiste verhoudingen bij het uitrekken of verbreden van de figuren. Hij 
deed dat onder de hoede van Van Campen in diens atelier op het landgoed 
Randenbroek bij Amersfoort, waar hij gedurende anderhalf jaar verbleef. In 
de zomer van 1643 was deze voorbereiding voltooid en op 16 augustus 
kreeg Van Everdingen de opdracht om de schildering op ware grootte op de 
beide orgelluiken van negen meter hoog over te brengen. Een geweldig 
karwei: met hun 73 vierkante meter waren deze de grootste van Europa. Na 
zeven maanden was het werk op 22 maart 1644 gereed. Het honorarium 
was tweeduizend gulden, een zeer hoog bedrag in die tijd, met een bonus 
van honderdvijftig gulden. De opdrachtgever was duidelijk bijzonder 
ingenomen met de eerste grote schepping van de jonge schilder. Met 'De 
Triomf van koning Saul' vestigde Caesar van Everdingen zijn naam, al kon 
hij op deze monumentale schaal nog niet zo nadrukkelijk het vleiende 
penseel van zijn latere werken demonstreren dat zijn grote kracht zou 
worden: het zorgvuldig weergeven van stoffen, huid, metaal, de 
weerkaatsing van het licht op armen en benen, op plooien van sjerpen en 
gewaden. 
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DE TRIOMF VAN KONING SAUL NA DAVIDS OVERWINNING OP GOLIATH. 

Beschilderde luiken van het orgel in de Grote Kerk in Alkmaar. 

 
De triomf van koning Saul na Davids overwinning op Goliath 
Het onderwerp van de beschildering was ontleend aan een verhaal uit de 
geschiedenis van David dat te vinden is in het bijbelboek 1 Samuel 18: 6-7. 
Saul, de koning van Israël was met zijn leger ten strijde getrokken tegen de 
Filistijnen, de aartsvijanden die zijn rijk belaagden. Goliath daagde als 
voorvechter van de Filistijnen de Israëlieten uit om in een tweegevecht 
tegen een van hen de oorlog te beslissen. Niemand durfde zich aan te 
bieden, totdat de onbekende herder David ten tonele verscheen en met een 
kiezelsteen uit zijn slinger de gepantserde reus in het voorhoofd trof en 
velde. Daarna greep David het zwaard van Goliath en hakte zijn hoofd af. 
De Filistijnen die dat zagen sloegen op de vlucht, achtervolgd door de 
Israëlieten. Koning Saul plaatste de overwinnaar David vervolgens aan het 
hoofd van zijn krijgslieden. Zo keerde het leger terug naar huis, waar 
volgens traditie "vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder 
gezang en in reidans tegemoet gingen met tamboerijnen, vreugdebetoon 
en triangels; en de dansende vrouwen zongen een beurtzang en zeiden: 
Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden." Deze 
'Blijde Intocht' in de hoofdstad Jeruzalem is op de luiken afgebeeld, waarbij 
David het hoofd van Goliath op een lange spies meedraagt. Het lied van de 
vrouwen zette wel kwaad bloed bij de jaloerse koning. 
 

http://onh.nl/nl-NL/media/onh_image_7301
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VROUWEN MET MUZIEKINSTRUMENTEN. 

Detail van De triomf van koning Saul na Davids overwinning 

 
Een drievoudige symboliek? 
De herder David met zijn harp en de gebeurtenissen uit zijn leven werden in 
de zeventiende eeuw vaak op orgels uitgebeeld. Dat is bijvoorbeeld ook zo 
bij de luiken van het orgel in de Amsterdamse Nieuwe Kerk door Van 
Bronckhorst. De symboliek was voor ieder duidelijk: David musiceerde 
graag en gold bovendien als de dichter van vele psalmen in de bijbel, die 
ook door het kerkvolk gezongen werden onder begeleiding van het orgel. 
Voor bijbelvaste of geregeld ter kerk gaande Alkmaarders bevatte de 
voorstelling nog een rechtstreekse toespeling. De voorgeschiedenis, de 
onwaarschijnlijke overwinning van de weinig krijgshaftige herder op de reus 
in zijn blinkende wapenrusting, was hun bekend en had een weerspiegeling 
in de strijd van de Nederlandse gewesten tegen de Spaanse grootmacht 
die in deze jaren ten einde liep. Daarbij wisten zij: "Van Alkmaar begint 
de victorie". 

http://onh.nl/nl-NL/media/onh_image_7303
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Minder vanzelfsprekend is het dat in de voorstelling op de luiken koning 
Saul het meest opvallende personage is en niet de held David. Natuurlijk 
gaat het in de uitgebeelde bijbelpassage om de intocht van de koning, maar 
een schilder kan altijd de werkelijke hoofdpersoon naar eigen inzicht op de 
voorgrond plaatsen. Zo schreef Houbraken over Caesar van Everdingen: 
"Onder vele van zyne Konstwerken worden geprezen de beschilderde 
deuren van het groot Orgel in de Kerk tot Alkmaar, waar op hy verbeeld 
heeft den Triumf van David, over het nedervellen van den grooten Goliat 
van Gad." Toch trekt hier de koning in zijn rode mantel op een wit paard het 
eerst de aandacht en daarmee verwerkte Van Everdingen misschien een 
eigen ervaring. De meeste kerkgangers wisten ook wat na de beschrijving 

van koning Sauls triomf in het direct daaropvolgende bijbelvers staat: Saul 
sloeg vol wantrouwen David gade en meende dat deze hem in het 
koningschap wilde opvolgen. De volgende dag raakte Saul bezeten door 

 

 
KONING SAUL EN DE HELD DAVID. 

Detail van De triomf van koning Saul na Davids overwinning op Goliath 

 

http://onh.nl/nl-NL/media/onh_image_7304
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een boze geest en slingerde in razernij een speer naar David die voor de 
koning op de snaren tokkelde. David kon de speer tot tweemaal toe 
ontwijken maar de aanslag betekende voor de koning het begin van het 
einde. 
 
Bij de compositie van de schildering heeft Van Everdingen, steeds in 
overleg met coördinator Van Campen, wellicht de voor hemzelf bijna fatale 
gebeurtenis voor ogen gehad die enige tijd tevoren had plaatsgevonden in 
een Alkmaarse herberg. Daar had hij het bij het kolfspel aan de stok 
gekregen met een andere bezoeker die waarschijnlijk flink aangeschoten 
was, een zekere Overschie. Deze verviel op een gegeven moment in 
razernij en trok een mes. Gelukkig wisten omstanders de zaak tijdig te 
sussen. Bij zijn vertrek riep Overschie nog naar zijn tegenstander dat het 
hem speet dat hij "sijn pistool [dat] hij alle dagen bij hem droech niet bij hem 
hadde, want hij soude hem [...] doot geschooten hebben als een hont". 
Destijds kreeg deze aangrijpende belevenis voor Van Everdingen geen 
vervolg. Maar door in zijn uitbeelding van de intocht van koning Saul het 
personage van de grimmig kijkende koning naar voren te halen, zonder dat 
de conventie dat vereiste en ten koste van de werkelijke hoofdrolspeler, kon 
Van Everdingen de symbolische betekenis die de onberekenbare Saul voor 
de schilder zelf had voor een goede verstaander duidelijk maken. 
 
In het Stedelijk Museum Alkmaar is de tentoonstelling 'Vleiend penseel: 
Caesar van Everdingen 1616/1617-1678' te bezoeken van 24 september 
2016 tot en met 22 januari 2017. De grote orgelluiken konden daar geen 
plek vinden maar zijn door een kleinere reproductie vertegenwoordigd. Om 
het vroege meesterwerk van Van Everdingen voor of na het 
museumbezoek in het echt te bewonderen in de naburige Grote Kerk, waar 
de schilder ook begraven ligt, is niet zo eenvoudig: het mooie laatgotische 
bouwwerk is buiten het voorjaar en de zomer op doordeweekse dagen 
meestal gesloten. 
 
Auteur: Henk Bouma (bron: Oneindig Noord-Holland, nieuwsbrief nr.43, 
okt.'16, www.onh.nl) 
 
Bronnen 
Quentin Buvelot: 'Caesar van Everdingen en Jacob van Campen', in: Caesar van Everdingen: 
schilder met een vleiend penseel, 1616/1617-1678, Zwolle 2016, pp. 38-42. 
Jeroen Giltaij: 'Caesar van Everdingen en het Hollands classicisme', in: Caesar van 
Everdingen: schilder met een vleiend penseel, 1616/1617-1678, Zwolle 2016, pp. 43-57. 
Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen 
(1718-1721) (via website dbnl.org), pp. 94-95. 
C.A. van Swigchem, T. Brouwer en W. van Os, Een huis voor het Woord: het protestantse 
kerkinterieur in Nederland tot 1900, 's-Gravenhage 1984, pp. 238-249. 

 

www.onh.nl
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Activiteiten 

 
Midwinterzingen  
"Onze enthousiaste deelnemers van de Kerkmuziekdagen voor de Jeugd 
kijken inmiddels alweer uit naar het Midwinterzingen", aldus het Centrum 
voor de Kerkzang (CvK). Deze activiteit van het CvK wordt georganiseerd 
op vrijdag 6 januari 2017 (10.30-17.00 uur) in de Ontmoetingskerk, 
Andorrastraat 2, in IJsselstein voor kinderen, tieners en jongeren van 7 tot 
21 jaar. De leiding is in handen van Willeke Smits. Het thema is: Het 
nieuwe jaar in!  
Er worden liederen uit diverse landen in verschillende talen gezongen en 
natuurlijk is er gelegenheid om elkaar gezellig te ontmoeten. De dag wordt 
afgesloten met een miniconcert. 's Middags mogen de ouders ook komen, 
want dan wordt er nog samen geoefend. Kosten: € 15,= per deelnemer. 
Info en opgeven: www.kerkzang.nl / info@willekesmits.nl. (RH; bron: Mededelingen 
CvK, november 2016) 
 
Basisopleiding Kinderzang 

De 'Acadamy of Vocal Arts' 
start in januari 2017 met een 
basisopleiding 'Kinderzang' op 
negen zaterdagen. Deze 
opleiding is speciaal bedoeld 
voor kinderkoordirigenten en 
leerkrachten basisonderwijs. 
Het gaat om gezamenlijke 
lessen, practica en individuele 
begeleiding. Het curriculum 
omvat, naast repertoire, ook 
didactiek van de stemvorming, 

het inrichten van een kinderkoor, communicatieprocessen, ontwik-
kelingspsychologie en pedagogiek. Via www.acva.nl is een folder aan te 
vragen. Meer informatie te verkrijgen via info@acva.nl. (RH) 
 
Zangdag en Dirigentenweekend Code Music 

Zondag 13 november was het moment om vijf 
nieuwe liederen te leren bij Code Music. Hun 
Zangdag was in de Ontmoetingskerk in Nijmegen. In 
een paar uur tijd liederen van Jenkins, Rutter (voor 

kerst!), Code Music en het Nieuw Liedfonds, en de winnende compositie 
van het Nationaal Middenkorenfestival 2015 leren.  

www.kerkzang.nl
info@willekesmits.nl
www.acva.nl
info@acva.nl


 
KDOV-blad Winter  2016 | 13 

Medewerking werd verleend door onder meer Danny Nooteboom, Janine 
Waardenburg en Jelle Roosen! 
Het dirigentenweekend van Code Music is verplaatst naar het eerste 
kwartaal van 2017. Voor meer info: secretaris@code-music.nl. (RH; persbericht 
Code Music, 4-11-'16) 
 
Concerten op historische instrumenten in Rijksmuseum 
In het Rijksmuseum te Amsterdam is op 16 oktober een concertreeks op 
zondagmiddagen gestart met live muziek gespeeld op historische 
instrumenten. Conservatoriumstudenten spelen bijzondere muziekstukken 
op instrumenten uit de collectie van het Rijksmuseum. Ter introductie vertelt 
conservator muziekinstrumenten, Giovanni Paolo Di Stefano, meer over de 
historische collectie, die bestaat uit ongeveer 500 objecten. Deze 
instrumenten zijn ook prachtig om te zien; veelal gedecoreerd met 
bijvoorbeeld ivoor, glas of beschilderingen. De gratis concerten duren van 
15.00-16.00 uur en zijn gratis, maar reserveren wordt aangeraden. De 
volgende data zijn: 11 december 2016, 15 januari en 19 februari 2017. 
Voorafgaand aan of na afloop van de concerten kunt u de collectie 
historische muziekinstrumenten in het Rijksmuseum bekijken in de Special 
Collections. Hiervoor heeft u wel een entreeticket nodig. Voor meer info: 
www.rijksmuseum.nl. (RH; bron: nieuwsbrief Rijksmuseum, 6 oktober 2016) 
 
Middenkorenfestival 

Sinds 2004 bestaat in korenland een festival voor 
Middenkoren: uit het hele land komen zangers en 
zangeressen bij elkaar voor zang en ontmoeting. De 
volgende editie komt eraan: 11 maart 2017. 

Dit jaar is het thema ‘vol van verlangen’, passend bij de psalm 33 uit het 
lezingenrooster op zondag 12 maart 2017. Onderdeel van het festival is 
een competitie, waarbij een deskundige jury de koren beoordeelt en tips en 
adviezen geeft. Je kunt meedoen aan deze competitie, maar dat hoeft niet. 
Wie niet meedoet, krijgt wel een juryrapport met opmerkingen en tips. 
Het festival vindt plaats op zaterdag 11 maart 2017 vanaf 10.00 uur in de 
Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, Nijmegen. De diversiteit aan koren 
garandeert een boeiende luisterervaring: van swingende pop tot klassiek 
repertoire. De liederen zijn net zo divers als de middenkorengeneratie. 
De inschrijving is geopend! Er is ruimte voor maximaal 16 koren. 
Ieder koor zingt vier liederen: 
- inzinglied; dit wordt niet beoordeeld 
- lied rond het thema ‘vol van verlangen’ 
- lied uit de bundel met verplichte werken 
- een vrij lied 

secretaris@code-music.nl
www.rijksmuseum.nl
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Het themalied en het vrije lied kunnen een eigen compositie zijn, waarmee 
je meedingt naar de compositieprijs. Tekst en/of muziek van de compositie 
moeten geschreven zijn door een of meer koorleden. De winnende 
compositie wordt opgenomen in de bundel met verplichte werken van de 
volgende festivaleditie. 
Voor het verplichte werk kun je kiezen uit: 
- Kom Stilte (uitgegeven door Code-Music en te bestellen via www.code-

music.nl). 
- Godlof (winnende compositie 2015, te bestellen via info@incanto.info) 
- Agnus Dei (Karl Jenkins, uit The Armed Man. Te bestellen via 

bijvoorbeeld Broekmans en Van Poppel). 
Voor vragen: Erica Geraedts via secretaris@code-music.nl.  (RH) 
 
Drie bijzondere studiedagen voor organisten in 2017  

Ook in het voorjaar van 2017 heeft de KSSG Haarlem-
Amsterdam weer een bijzonder aanbod van studie- en 

contactdagen voor organisten: drie fraaie orgels, drie gerenommeerde 
docenten en drie boeiende onderwerpen!  
Zaterdag 11 maart, O-.L.-V.-Geboortekerk in Uitgeest: docent Geerten 
Liefting (1e-prijswinnaar Haarlems Improvisatieconcours 2016) zal de 
aanwezigen uitleggen hoe een eenvoudige improvisatie gemaakt kan 
worden. Daarnaast is het voor alle deelnemers mogelijk om ook zelf 
meegebracht repertoire te spelen op het in 2016 gerestaureerde Adema-
orgel uit 1898.  
Zaterdag 22 april, Sint-Laurentiuskerk te Alkmaar: de uit Letland 
afkomstige organiste Una Cintina zal de aanwezigen informeren over de 
orgelliteratuur uit de Baltische staten. Daarnaast is het voor alle deelnemers 
mogelijk om ook zelf meegebracht repertoire te spelen op het in 2016 
gerestaureerde Pels-orgel uit 1950.  
Zaterdag 17 juni, Grote Kerk in Oosthuizen. In deze kerk staat het 
wereldberoemde orgel uit de vijftiende en zestiende eeuw. De 
ItaliaansNederlandse organist Matteo Imbruno zal de aanwezigen vertellen 
over de Italiaanse orgelcultuur en daarbij repertoire aanreiken dat geschikt 
is voor amateurorganisten. Uiteraard is er ook op deze dag gelegenheid om 
het orgel te bespelen.  
Download de folder met meer informatie: www.kssg.nl. (RH) 
 
 
 
 

www.code-music.nl
www.code-music.nl
info@incanto.info
secretaris@code-music.nl
www.kssg.nl
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Nieuwe uitgaven 
 
Je stem als krachtbron - overtuigen en beïnvloeden met je stem 

Lezend in dit boek bekroop me vaak het 
"oh ja-gevoel": Waarom deed ik die 
inzingoefening ook al weer? Maar het 
boek is meer dan dat. De schrijfster is al 
zo'n 25 jaar stem- en presentatiecoach 
en geeft o.m. trainingen bij diverse 
omroepen en bedrijven, waarbij de stem 
van essentieel belang is, maar ook aan 
politici, zangers en dj's. "Je stem is een 
belangrijk instrument om overtuigend en 
betrouwbaar over te komen, om invloed 
uit te oefenen, om mensen te raken" 
(blz.7). Precies waar het in vocale 
kerkmuziek ook om gaat! "Een stem kan 
sociale cohesie bewerkstelligen, een 
boodschap overbrengen" (blz.14). 
Al in de eerste seconde dat je stem 
klinkt hoort 'men' of je betrouwbaar bent 
en achter je tekst staat. Het bepaalt je 
uitstraling. Ook van belang als je als 

dirigent in gesprek gaat met pastoor, liturgische werkgroep of werkgever! 
Hoewel jouw stembanden primair de taak hebben om je longen te 
beschermen tegen indringers (en dus letterlijk van vitaal belang is), is de 
secundaire taak communicatie. Gelukkig kun je gewoon 'jezelf' blijven en 
toch je stem 'veranderen' door gebruik te maken van de bijbehorende 
vaardigheden. Dit boek leert je te beschikken over meer manieren om jezelf 
meer overtuigingskracht te geven door ook uit je comfortzone te stappen. 
Je stem heeft invloed op emoties (diepere stemmen worden als meer 
leidinggevend en charismatisch ervaren; sterkere persoonlijkheid). Goede 
timing en afstemming op de doelgroep zijn overtuigend.  
Het eerste deel van het boek, "Hoe werkt jouw stem en hoe kun je jouw 
stem voor je laten werken?", draait om strategieën om jouw invloed en 
overtuigingskracht te vergroten. Jouw stem is van alles tegelijk: een 
mechanisme, een weergave van je gezondheid, geslacht en leeftijd, 
opvoeding en opleiding, hoe je je op dat moment voelt, je persoonlijkheid 
en de rol, die je op dat moment laat zien. Kortom, "je stem is, net als je 
vingerafdruk, uniek" (blz.29). In het boek diverse voorbeelden hoe je de 
klank van jouw (vooral) spreekstem kunt beïnvloeden: Goed verstaanbaar 
spreken; in een langzamer tempo; je lagere stembereik inzetten; je warme 
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stem ontwikkelen; variëren in toonhoogte en timing; woorden benadrukken 
en pauzes inlassen. Elke koordirigent kan dit zo omzetten in 
tips/oefeningen voor de zangstem.  
Voor spraak en zang heb je, naast je stembanden en adem, vooral je tong, 
verhemelte, lippen, (onder)kaak en wangen nodig. Ze komen in dit boek 
uiteraard aan bod. Maar ook bijvoorbeeld de non-verbale gezichtuitdrukking 
van een koordirigent (blz.57) is een manier van beïnvloeden. Bijzonder 
interessant is hoofdstuk 4 "Wat je stem nodig heeft om gezond te blijven" 
met óók 'eerste hulp bij stemproblemen'. Een eyeopener voor menig 
professional op zang- en spreekgebied! Zeer behartigenswaardig voor ons 
lezerspubliek en alle zangers/sprekers. In dit hoofdstuk ook aandacht voor 
de Lax Vox-methode ("Finse bubbelmethode"), een snelle warming-up voor 
je stem.  
In het tweede deel staan oefeningen om al die vaardigheden te trainen. 
Rechtop zittend, hoofd bóven je lijf. Of iets meer op je voorvoeten staand, 
zonder je knieën op slot, om je ademsteun optimaal te kunnen gebruiken. 
Daarmee ben je zelfs in een lawaaiige omgeving hoorbaar. "Hoe wordt je 
de zenuwen de baas?",  hoofdstuk 13, toch ook geen onbelangrijk punt bij 
een uitvoering. Het boek eindigt voor de echte stemfreaks met informatie 
over buikspreken, beatboxen en geluiden imiteren, boventoonzingen, 
didgeridoo en de mondharp. Leuke extra info.  
Tussendoor vertellen diverse bekende 'stemmen' (zangers, presentatoren) 
allerlei anekdotes en tips in interviews met hen.  
Bij problemen kun je natuurlijk altijd terecht bij een logopedist of 
stemtherapeut, maar ook websites worden aanbevolen, zoals: ad-voice.nl 
(o.a. gratis downloads voor stemtraining), gezondheidsplein.nl (zoekterm 'stem'; 
180 vragen en antwoorden), ieder1stem.nl (met testje en duidelijke uitleg over 
de werking van de stem), stemcentrum.com (stemproblemen bij o.a. zangers), 
kno.nl of dewarmestem.nl (stemtherapeuten). In het boek zijn diverse QR-codes 
opgenomen, die doorlinken naar o.a. filmpjes op internet!  
Tenslotte een van de weetjes: "Wist je dat de tiende hersenzenuw (de 
nervus vagus), die je stem aanstuurt, via een aftakking (de nervus 
recurrens) ook een rondje langs je hart maakt? Dat gegeven is vanuit 
psychologisch opzicht een prachtige metafoor. Het is inderdaad zo dat onze 
stem de emotie al laat horen voordat we er woorden aan hebben gegeven. 
Je hebt dus bijna letterlijk het hart op de tong" (blz.33).  
Al met al een goed leesbaar, zinvol boek. Kortom, van harte aanbevolen! 
(Ruud Hoogenboom)  
* Debby Mureau, Je stem als krachtbron; overtuigen en beïnvloeden met je 
stem, uitg. AnderZ, Culemborg, 2016, 159 blz., € 19,95. ISBN 
9789462960404 (e-book: 9789462960411), paperback. 
Voor meer info: www.anderzdenken.nl  
 

ad-voice.nl
gezondheidsplein.nl
ieder1stem.nl
stemcentrum.com
kno.nl
dewarmestem.nl
www.anderzdenken.nl
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Twee besprekingen 
Afgelopen jaar zijn enkele boeiende orgel-cd’s met niet-alledaags repertoire 
verschenen. Ons lid Susanna Veerman maakte met haar echtgenoot Wim 
Does en pianiste Mirsa Adami een opname van salon- en symfonische 
muziek voor orgel en piano. Collega Piet van der Steen nam ter 
gelegenheid van zijn vijftigjarig organistenjubileum aan de Oud-Katholieke 
Kathedraal Ste. Gertrudis te Utrecht een bijzondere Reger-cd op in de 
Basiliek Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming te Zwolle. 
 
Key Connections: salon and symphonic music for piano & organ 

Naast begeleiding 
van de kerkmuziek en 
de talloze solocon-
certen is het orgel in 
combinatie met orkest 
lange tijd zeer 
succesvol geweest. 
Naast de Derde 
Symfonie van Saint-
Saëns en het 
Concerto van Poulenc 
zijn meer dan 500 
werken voor deze 
bezetting gecompo-
neerd. Een andere 
verbinding werd in de 
tweede helft van de 
negentiende eeuw 

zeer populair in de Parijse salons en concertzalen: harmonium en piano. 
Het mag bekend zijn dat Francks Prélude, fugue et variation oorspronkelijk 
voor harmonium en piano is geschreven (in deze opname te beluisteren), 
enkele jaren later werkte hij de compositie om als derde deel van de Six 
Pièces. Ook Saint-Saëns, Lefébure-Wély, Widor, Guilmant en Karg-Elert 
e.a. lieten zich niet onbetuigd en we zien dan ook veel dwarsverbanden bij 
opdrachten en uitvoeringen. Zo hebben Guilmant en Saint-Saëns elkaars 
werk vaak samen gespeeld, Guilmant bewerkte zijn Scherzo capriccioso 
(1873) zelfs voor orkest. Saint-Saëns was net één jaar organist van de 
Parijse Madeleine, toen hij zijn Six Duos opus 8 schreef, waarvan hier 
Cavatina & Scherzo op deze cd ten gehore wordt gebracht: charmante, 
onbekommerde muziek en fijnzinnig uitgevoerd. Na ruim een eeuw van 
verwaarlozing krijgen de mooiste werken in deze tijd weer aandacht, zij het 
helaas nog maar zelden in de concertzaal. 
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Latere componisten als Marcel Dupré, Flor Peeters, Jean Langlais en de 
Amerikaan Clifford Demarest vervingen het harmonium door het orgel en 
hun werken kregen een meer virtuoze uitstraling: zo groeide salonmuziek 
uit tot symfonische muziek. De Fantasie en Grand Aria van Demarest zijn 
uitingen van de typisch Amerikaanse extraverte stijl: energiek, 
buitengewoon concertmatig en al vooruitlopend op ragtime en jazz. Dupré 
schreef drie composities voor piano en orgel, waarvan twee voor zijn vroeg 
overleden dochter Marguerite. Nog vóór het behalen van zijn Premier Prix 
voor orgel in 1907 won hij eenzelfde Prix voor piano. Als pianist is hij echter 
zelden opgetreden. Volgens biograaf Robert Delestre ruimde Dupré in zijn 
Ballade voor de pianist een overheersende rol in, het orgel kwam op ter 
‘tweede plan’. Het werk was eigenlijk geschreven voor de eerste 
Amerikaanse toernee van Marguerite, hoewel de première van het werk 
door vader en dochter toch in Parijs plaatsvond.    
Wim Does bewerkte het eerste deel van Rachmaninoffs Symfonische 
Dansen, opus 45 voor piano en orgel. Dit laatste orkestwerk (1940) van de 
Russische componist werd door Jean Guillou voor twee organisten 
herschreven, maar deze versie is alleen in de St.-Eustache in Parijs 
uitvoerbaar wegens het gebruik van de twee speeltafels aldaar! In deze 
piano/orgelbezetting komt het symfonische karakter van het Cavaillé-Coll-
orgel in de Haarlemse Philharmonie veel mooier tot zijn recht. Het 
instrument blijkt niet alleen een waardige vervanger van het harmonium 
maar is ook uitermate geschikt als orkestinstrument. 
Het echtpaar Does-Veerman begeeft zich niet op platgetreden paden. In 
2010 maakten zij in de kathedraal van Orléans een opmerkelijke cd met 
quatre mains-muziek voor orgel. Ook deze bijzondere opname voor orgel 
en piano, tevens met alle lof voor de pianiste Mirsa Adami, verdient door de 
opmerkelijke combinatie daadkrachtige belangstelling. Dus van harte 
aanbevolen! (René Verwer) 
De cd is verkrijgbaar via de website van Susanna Veerman en Wim Does: 
www.wensmusic.nl. De prijs bedraagt € 20,- plus € 3,- verzendkosten 
(bankgegevens: NL84 RABO 0146353501 t.n.v. Wensmusic te Apeldoorn).  
 
 
Reger en de variatiekunst 
Het zal velen niet zijn ontgaan dat Max Reger dit jaar volop in de 
belangstelling staat. Honderd jaar geleden overleed hij op 43-jarige leeftijd, 
midden in de Eerste Wereldoorlog. Voor velen was Reger een omstreden 
figuur. Evenals zijn tijdgenoten Mahler, Schönberg en Karg-Elert begon hij 
als een romantisch componist. Enkelen zochten de grenzen van de 
tonaliteit op of sloegen de weg in van het Impressionisme, de muziek van 
Reger wordt – zoals treffend in de toelichting omschreven – gekenmerkt 
door ‘onophoudelijk moduleren, ‘oeverloze’ chromatiek en sterk 

www.wensmusic.nl
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chromatisch gekleurde harmoniek’. Evenals Brahms – in tegenstelling tot 
vele tijdgenoten – bleef zijn compositorisch vormpatroon binnen de 

klassieke traditie (zoals ook bij zijn 
navolger Hindemith). Het geeft toch 
je altijd een merkwaardig gevoel dat 
de nota bene rooms-katholieke 
componist Max Reger zo in de 
smaak viel bij de ‘geharde’ 
protestantse organisten vanwege 
zijn grote inzet voor de protestantse 
koraalkunst. Nederland was zo 
verzuild! Onder invloed van zijn 
leraar Hugo Riemann kwam hij tot 
de uitspraak Die Protestanten 
wissen gar nicht welch 
musikalischen Schatz sie an ihren 
Chorälen besitzen. Des te wranger 
is het feit dat de componist werd 

geëxcommuniceerd toen hij in 1902 in het huwelijk trad met een 
gescheiden protestantse vrouw! Enkele koraalbewerkingen uit de bekende 
bundels opus 67 en 135a (Von Himmel hoch da komm’ ich her, Alles ist 
Gottes Segen’, twee resp. drie bewerkingen) worden fijngevoelig op het 
Zwolse orgel uitgevoerd. 
Deze cd toont voor het grootste deel een ander, minder bekend beeld van 
de componist. Van de vier (!) Passacaglia’s deze keer geen d-moll of 
eenzelfde vorm uit opus 127, maar Introduktion und Passacaglia in f-moll 
uit opus 63. Tijdens zijn periode in Weiden (1898-1901) was Reger zeer 
actief: behalve alle zeven koraalfantasieën en Fantasie en fuga over 
B.A.C.H. schreef hij deze Monologe opus 63, waarin diverse barokvormen 
(preludium of toccata en fuga, fantasie etc.) de revue passeren. Het ligt 
voor de hand dat hij in deze periode  geheel in de ban van Bach verkeerde. 
Regers grootste orgelcompositie, Variationen und Fugue über ein 
Originalthema fis moll opus 73,  ontstond op verzoek van Karl Straube, met 
wie hij een levenslange vriendschap onderhield en die menig nieuw werk 
van Reger ten doop hield. Dit werk was weer een inspiratiebron voor latere 
orkest- en piano(variatie)werken op thema’s van beroemde componisten. 
De ‘fis-moll-variaties’, (uiteraard) voorafgegaan door een Introduktion, is 
voor zowel de uitvoerder als luisteraar een behoorlijke uitdaging, alleen al 
door de tijdsduur van 40 minuten, maar deze muziek houd je op het puntje 
van je stoel. Een bijzondere reden is de perfecte keuze van Piet van der 
Steen voor het Maarschalkerweerd-orgel in de ‘Peperbus’ in Zwolle. Was 
het orgel in de Delftse Maria van Jessekerk uit 1893 nog in aanleg en klank 
een ‘quasi-éclatant’ Frans orgel, drie jaar later maakte de Utrechtse 
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orgelbouwer een ommezwaai naar een uitermate Duits-klinkend instrument, 
pneumatisch en met een intonatie die haaks op het Delftse orgel staat. Om 
het nog duidelijker uit te drukken: Vierne en Franck horen in Delft thuis, 
Reger en Brahms in Zwolle! Van der Steen heeft zichzelf in deze opname 
overtroffen door zijn immer inspirerende muzikaliteit, programmaopbouw en 
uitstekende registratiekeuze. Zijn c.v. laat veel opnamen zien van Franse 
werken (volledig werk o.a. van La jeune France, Boëllmann, Duruflé) maar 
hij zette zich ook in voor Bijster, Straesser en Ligeti. Deze Reger-cd laat 
een onbekende, maar buitengewoon overtuigende kant van hem zien. De 
aanschaf meer dan waard! 

  (René Verwer) 
    
De cd is verkrijgbaar door overmaking van € 18,50 (incl. € 3,50 
verzendkosten) op rekeningnummer NL22 RABO 0300060041 t.n.v. P. van 
der Steen, Tricht o.v.v. Reger-cd. 
 
 
1000 gezangen - vieringen o.l.v. priester of leek- kerksluiting:  
een naslagwerk 
Het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie (voor het 
kerkelijk jaar 2016-2017) met als bijlage Liturgische Documentatie dl. 13 is 
op 12 oktober 2016 verschenen. De nieuwe aflevering van Liturgische 
Documentatie heeft naast recent uitgevaardigde liturgische teksten en 
instructies ook - bij wijze van handig naslagwerk - een aantal Vaticaanse 
documenten samengebracht die van belang zijn voor (zondags)vieringen 
onder leiding van een diaken of leek. Daardoor is een gemakkelijke 
consultatie mogelijk is van wat de Kerk in de laatste decennia hierover heeft 
gezegd. Bovendien bevat dit deel van Liturgische Documentatie een lijst 
met een duizendtal (!) gezangen die van de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie en het Vaticaan de goedkeuring kregen voor gebruik in de 
eredienst. 
Naast richtlijnen voor particuliere, diocesane heiligenkalenders biedt deze 
nieuwe uitgave van de NRL ook een aantal belangrijke documenten als een 
handreiking bij kerksluiting en bij herbestemming van kerken of kerkelijke 
inboedels. 
Het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2016-2017 met als 
bijlage Liturgische Documentatie dl. 13 is te bestellen bij de administratie 
van de NRL. (RH; persbericht 12 okt. '16 op rkliturgie.nl) 
 
 
 
 
 

rkliturgie.nl
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500 jaar Reformatie 
In de serie "Organ plus one" van Bärenreiter 
is onlangs een nieuw deel verschenen. Dit 
deel bij gelegenheid van het Lutherjaar 2017 
is, volgens een persbericht van de uitgever, 
erg geschikt voor semi-professionele 
kerkmusici en instrumentalisten, biedt een 
focus op "500 jaar Reformatie". Het omvat 
gezangen en composities (waaronder 
gecomponeerd door Luther) uit de 
Reformatie, al dan niet gebaseerd op 
koralen, in de originele toonsoort of in 
bewerking. Er zijn koorarrangementen van 
bijvoorbeeld Allein Gott in der Höh sei Ehr 
(J.S. Bach) en Ein feste Burg ist unser Gott 
(Max Reger), maar ook vrije composities als 

Benediction (Sigfrid Karg-Elert) of Prélude van Théodore Dubois. Elke 
uitgave omvat ook solodelen in C, Bes, Es en F, welke gespeeld kunnen 
worden door viool, dwarsfluit, hobo, klarinet, trompet of hoorn in F. De 
preludes zijn zodanig bewerkt dat ze aansluiten op de toonsoort in het 
Evangelisches Gesangbuch. (RH) 
* organ plus one. Reformation · Hymns by Martin Luther. Original works 
and arrangements for church services and concerts. Edited by Carsten 
Klomp. Bärenreiter-Verlag 2016. Score with parts. BA 8508. € 24.95. 
 
Programmaboek SOL 
Op de site www.stichting-sol.nl vindt u de presentaties van Johan Zoutendijk's 
"Orgelbouw in Limburg" en Gerard Sars' "Orgelcomposities van Limburgse 
componisten" die tijdens hun jubileumdag op 18 juni jl. zijn gepresenteerd. 
De Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL) vierden in 
2016 hun 25-jarig bestaan. Ook vindt u een link naar het 
jubileumprogrammaboek met maar liefst 114 bladzijden.  (RH; bron: 
nieuwbericht SOL, 6 oktober 2016) 
 
Christmas in Belgium 

Luc Ponet, stadsorganist van Leuven en organist-
titularis van de O.L.V.-basiliek Tongeren, maakte 
ons attent op de cd Christmas in Belgium. Het 
betreft hier een unieke ‘Belgische’ productie (CD) 
met op en top Belgische uitvoerders in een 
authentiek Belgisch programma:  Vlaamse en 
Waalse traditionele kerstliederen, opgenomen op 
twee prachtige orgels (Le Picard/Thomas en 

http://www.stichting-sol.nl/
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Thomas transeptorgel) in de monumentale O.L.V.-basiliek in de oudste stad 
van het land! 
De presentatie van de CD vond plaats op 27 november. Uitvoerenden zijn 
Luc Ponet, Jean-Pierre van Hees, Consorella en Vincent Gregoir. Voor 
meer info: Luc Ponet, Sint-Geertruistraat 92, B-3700 Tongeren,  
tel. +32 498 28 14 13, www.alden-biesen.be 
 
MGG nu ook online 
De beroemde encyclopedie Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
gewoonlijk afgekort tot MGG, is sinds 7 november online gelanceerd en dus 
breder en makkelijker beschikbaar. Uiteraard is de inhoud bij de tijd 
gebracht en bevat ook nieuwe informatie. De MGG bestond uit 29 delen, 
die zijn verschenen tussen 1994 en 2008. Ruim 18.000 artikelen 
geschreven door 3.500 auteurs uit 55 landen.  
Geavanceerde zoekfuncties, geïntegreerde vertaling (in ruim 100 talen), 
sorteerbare lijsten en nog veel meer. Voor meer info: www.mgg-online.com 
(RH) 
 
Aan de grenzen van het leven 

Eind oktober 2016 verscheen Aan de 
grenzen van het leven van Evert van 
der Veen. Het wordt aangekondigd als 
"een prachtig en zinvol boek dat 
perspectief biedt als het leven zich van 
zijn donkere kant laat zien". In het leven 
doen zich talloze grenservaringen voor: 
wie ernstig ziek is, zich oud of eenzaam 
voelt, alleen verder gaat, teleur-
stellingen ondervindt, worstelt met 
geloven in God en de dood als laatste 
grens ziet opdoemen, wordt stilgezet 
om na te denken over de wezenlijke 

inhoud van het bestaan. Dit vanuit een open Bijbels perspectief geschreven 
boek biedt troost aan hen die de grenzen van het leven ervaren, die zelf 
toeleven naar het einde of zijn achtergebleven na het verlies van een 
dierbare.  
Het boek is voorzien van 70 full colour foto’s van de auteur.  Naast een 
overzichtelijke inhoudsopgave is ook een toelichting op de muziek van de 
CD opgenomen. De uitvoeringen op de bijbehorende CD  zijn van 
kamerkoor Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden. De muziek 
van J.S. Bach en enkele tijdgenoten sluit aan bij de tekst en afbeeldingen.  
* Aan de grenzen van het leven | Evert van der Veen | gebonden met CD | 
9789043527446 | 288 blz. |  € 34,50 

http://www.alden-biesen.be/
www.mgg-online.com
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Bestel tijdig de gebedskaartjes met de nieuwe Onze Vader-vertaling 
Ten behoeve van het bidden van het 
Onze Vader in de nieuwe vertaling die 
gelijkluidend is voor Nederland en 
Vlaanderen, heeft de Nationale Raad voor 
Liturgie gebedskaartjes uitgegeven met 
de tekst van het Gebed des Heren. De 
gebedskaartjes kunnen ingelegd worden 
in parochiebundels en verschillende 
versies van het Getijdenboek. Buiten 
de eucharistie en het getijdengebed zijn 
ze ook bruikbaar in andere liturgische 
plechtigheden, alsook in samenkomsten 
waarbij gebeden wordt (aan tafel of bij 

vergaderingen). De kaartjes met de tekst van het Onze Vader (in grote, 
goed leesbare letter) hebben de afmeting van 6 x 19 cm. en zijn 
geplastificeerd. Ze kunnen ook bij wijze van bladwijzer gebruikt worden. Ze 
zijn bestelbaar bij de NRL in pakketjes van 25 of 100 exemplaren en 
kosten bij (minimum)afname van 25 ex. € 0,15 per stuk; bij 100 ex. € 0,10 
per stuk (exclusief verzendings- en behandelingskosten): admin@rkliturgie.nl. 
(RH) 
Door de grote vraag naar de gebedskaartjes met de herziene vertaling van 
het ‘Onze Vader’ is opnieuw een herdruk nodig gebleken. Vanaf 14 
november 2016 zijn de geplastificeerde gebedskaartjes weer verkrijgbaar. 
De nieuwe vertaling die gemeenschappelijk is voor Nederland en 
Vlaanderen wordt in de liturgie ingevoerd op de eerste zondag van de 
advent 2016, 26-27 november a.s. Ten dienste van de eucharistievieringen 
vanaf dat tijdstip heeft de Nationale Raad voor Liturgie een inlegblad 
gemaakt voor het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie(1979) 
dat de bestaande teksten van de bladzijden 715-716 van 
het Altaarmissaal kan vervangen. Dit inlegblad is alleen verkrijgbaar in pdf-
vorm op A-4-formaat en gratis te downloaden vanaf de website van de NRL 
(www.rkliturgie.nl); het kan tweezijdig worden geprint (mede afhankelijk van de 
gebruikte printer). Op de betreffende bladzijden zijn de snijlijnen 
aangegeven om aan het inlegblad het juiste formaat te geven. (RH; bron: 
NRL-nieuwsbrief, 21 nov. 2016) 
 
Laurentiusmis voor kinderkoor 
Mis voor kinderkoor, volkszang, orgel/piano en solo-instrument. 
Geschreven door Aad de Kort in opdracht van bisdom Rotterdam bij 
gelegenheid van jaar Laurentiusjaar (2015-2016). 
De mis bestaat uit: Kyrie-aanroepingen, Heer ontferm U, Eer aan God, 
Geloofsbelijdenis, Acclamatie bij het gebed van de gelovigen (I), Acclamatie 

admin@rkliturgie.nl
www.rkliturgie.nl
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bij het gebed van de gelovigen (II), Heilig, 
Acclamatie na de consecratie, Onze Vader en 
vredewens, en Lam Gods. 
Volledige partituur voor dirigenten en 
begeleiders: € 10,00. 
Koorpartituur, minimale afname 10 stuks: € 
1,00 per stuk. 
Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
De volledige partituur en koorpartituren zijn te 
bestellen via de website van het Bisdom 
Rotterdam. Op deze website zijn tevens 
luistervoorbeelden van deze mis te vinden. 
(bron: Nieuwsbrief NSGV Rotterdam, jrg.7, nr.3, 
okt.2016) 

 
Bach, het kerklied en het orgel 
Op 10 november 2016 nam Jan R. Luth 
afscheid als universitair docent liturgie-
wetenschap met specialisatie hymnologie aan 
de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst-
wetenschap van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De Koninklijke Vereniging van 
Organisten en Kerkmusici (KVOK) en de 
Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici 
(VGK), waarin Jan Luth diverse functies 
vervulde, maakten het mogelijk dat er een 
afscheidsbundel uitgegeven kon worden. Het 
boek bevat artikelen uit de kerkelijke 
‘achterhoek’, zoals Casper Honders het terrein 
van de kerkmuziek eens noemde. Dertien 
vakgenoten uit binnen- en buitenland 
schreven bijdragen die de onderzoeksterreinen van Jan Luth bestrijken: 
Bach, het kerklied en het orgel. Inhoudsopgave: 
• Jaco van der Knijff & Jan Smelik: Jan Luth en de hymnologie in 

Groningen  
• Arie Eikelboom: ‘Himmelskönig, sei willkommen’ (BWV 182). Een 

analyse van de eerste twee delen  
• Jan Smelik: Sterven en eeuwig leven verklankt in Bachs ‘Actus tragicus’ 

(BWV 106)  
• Andreas Marti: Hymnologie als onmisbare theologische discipline  
• Jaco van der Knijff: Een pinksterlied voor de boeren in Overijssel  
• Anton Vernooij: ‘Oude en nieuwe lofsange’. Het eenstemmige 

roomskatholieke geestelijke lied in de achttiende eeuw  

http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
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• Robin A. Leaver: Een Nederlands Psalm-Boek en een Duits 
Choralbuch. De orgelmanuscripten van Zuidhof en Kittel  

• Sybe Bakker: Een boventallig Davidslied. Vier eeuwen herdichtingen 
van Psalm 151  

• Johan Meijer: Scheppend vrucht van de lippen. Over liederen van Tom 
Naastepad  

• Hans Fidom: Nadenken over orgelmuziek: leren van Langer  
• Justin Kroesen: Middeleeuwse orgels in dorpskerken  
• Peter van Dijk: Petrus van Oeckelen en zijn eerste orgel  
• Kees van der Ploeg: Het orgel als onderdeel van het protestantse 

kerkinterieur rond 1900  
• Harmen Trimp: Historiserende orgelbouw in een gereformeerde 

kathedraal. Een geschiedenis van het Reil-orgel van de Noorderkerk in 
Groningen (1982-2008)  

 
Het boek kost 15 euro (plus 4,50 verzend- & portokosten) en kan besteld 
worden via het bestelformulier op de website www.kvok. nl. Na ontvangst 
van het verschuldigde bedrag wordt het boek naar u verstuurd. 
(bron: KVOK-Notabene 2016-12) 
 

Korte berichten 

 
Huis van de Kerkmuziek online 
Op 3 oktober 2016 is de website van het Huis van de Kerkmuziek online 
gegaan. Het Huis van de Kerkmuziek is een platform van allerlei bestaande 
organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Ze hebben elk 
hun eigen achtergrond, een specifiek aandachtsveld, een eigen kerkelijke 
of liturgische context. In het Huis van de Kerkmuziek werken deze 
organisaties samen. Ze inspireren elkaar en ontplooien nieuwe initiatieven. 
Zo maken ze gebruik van elkaars ervaring, specialisaties, netwerk en best 
practices. De bewoners van het Huis van de Kerkmuziek zijn 
Kerkzang.nl/Centrum voor de Kerkzang, onze eigen Katholieke Dirigenten- 
en Organistenvereniging, Stichting Kerkmuziek Netwerk, Interkerkelijke 
Stichting voor het Kerklied, Interkerkelijke Stichting opleiding Kerkmuziek, 
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Protestants Centrum 
voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland, 
Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek, Stichting Nieuwe 
Kerkmuziek, Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici en Werkgroep 
Muziek in de Kerk en Organistenkring. Meer info over de 'bewoners' en hun 
activiteiten: www.huisvandekerkmuziek.nl (RH) 
 

http://www.kvok/
www.huisvandekerkmuziek.nl
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De Junglekraai 
Op zaterdag 15 oktober 2016 was er een extra gratis voorstelling van De 
Junglekraai. De weken ervoor bezochten ruim 250 schoolkinderen deze 
voorstelling die geschikt is voor kinderen van groep 1 tot en met 4. De 
Junglekraai werd uitgevoerd in de Koepelkerk aan Het Grote Noord 15 in 
Hoorn (NH). Deze concerten, onder meer gesubsidieerd door de gemeente 
Hoorn, zijn een initiatief van de nieuwe stadsorganist Mark Heerink. Voor 
meer informatie: www.orgelconcerten-hoorn.nl (RH) 
 
Sinterklaas leert orgelspelen 
Op zondag 27 november 2016 organiseerde diezelfde stadsorganist Mark 
Heerink de activiteit 'Sinterklaar leert orgelspelen'. Sinterklaas krijgt zijn 
eerste orgelles en op zijn verzoek speelt de organist 'Regardez la  Lune'. 
Daarnaast speelde hij improvisaties over Sinterklaasliederen, waarbij de 
kinderen het liedje mochten raden. In de Koepelkerk in Hoorn stond dan 
ook een groot scherm waarop de kinderen het orgelspelen konden volgen. 
Kortom: een uurtje gratis promotie van het orgel voor een groot, jeugdig 
publiek. (RH) 
 
Orgelexpeditie voor kinderen    

Op 8 oktober 2016 was het feest in Sint-Oedenrode! 
Zo’n 70 kinderen en evenveel (groot)ouders hebben 
kennis gemaakt met het (Smits)orgel, maar ook de 
orgelelfjes Elfy en Welfy, met Toetske, het 
orgelpijpzoekhondje (want er was een orgelpijp kwijt), 
met Boris Blaasbalg en Petra Prestant, met …..  
U vindt een verslag op de website van de NSGV Den 
Bosch. (RH; bron: nieuwsbrief, jrg.10, nr.6, nov. 
2016) 
 
 

 
Muziektheater voor kinderen  

Stichting Voor de Wind presenteerde 
een nieuwe kindervoorstelling vol 
muziek en avontuur, waarin het orgel 
een centrale rol speelt: Doolhoofd, de 
mythe van de Minotaurus. Deze 
productie werd op zondag 6 november 
2016 om 14.15 uur gespeeld in het 
Orgelpark te Amsterdam. Een 
voorstelling vol muziek, waar kinderen 
naar hartelust aan mee kunnen doen: 

http://www.orgelconcerten-hoorn.nl/
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Doolhoofd is een vrolijk en spannend verhaal over Theseus en Ariadne. Ze 
vertellen over Griekse mythen en zingen zich een weg door het labyrint van 
Minos. Zal het hen lukken om de Minotaurus te verslaan? Bob van der 
Linde speelt in Doolhoofd een wel zeer zwijgzame en mysterieuze organist. 
Wie zit daar eigenlijk achter het orgel? Spel: Maarten Ebbers, Nele 
Mennes/Kim Arnold; orgelspel: Bob van der Linde; tekst en regie: Kim 
Arnold; decor: Doan Hendriks; illustraties: Angela van Leeuwen; productie: 
Raymond Stoop; techniek: Harrie van Gemert. (RH; bron: KVOK-Notabene, 
2016-11) 
 
Eerste ronde Ambitus Orgelconcours voor jongeren: 12 winnaars  
De eerste ronde van het prestigieuze nationale Ambitus Orgelconcours 
voor Europese jongeren vond zaterdag 19 november 2016 plaats in de 
historische Eusebiuskerk te Arnhem. Twintig deelnemers uit binnen- en 
buitenland én een jury van befaamde toporganisten uit Nederland zorgden 
voor internationale allure. Het publiek genoot van muziek van Jan 
Pieterszoon Sweelinck en orgelwerken uit de Duitse romantiek. Alle 
leefdtijden en niveaus waren vertegenwoordigd Uit de voorronde die op 4 
juni 2016 te Amersfoort werd gehouden, waren kandidaten in de leeftijd van 
10 tot en met 21 jaar overgebleven, verdeeld over twee categorieën. Om 
9.15 uur startte het concours met een loting, waarna kandidaten uit de 
categorie C in de leeftijd van 17 tot en met 21 jaar van start gingen. Zij 
werden om 17.00 uur gevolgd door deelnemers uit de categorie B de 
leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. Deelnemers speelden in maximaal 20 
minuten minimaal twee zelfgekozen muziekstukken uit verschillende van 
Jan Pieterszoon Sweelinck en uit de Duitse romantiek. De vier juryleden 
Bernard Winsemius (voorzitter), Kees van Eersel, Hans Leenders en Arjen 
Leistra beoordeelden het spel op onder andere muzikale voordracht, 
techniek en programmakeuze. Na afloop van elke categorie wisten 
deelnemers binnen een half uur of ze door mochten naar de halve finale die 
op 11 februari 2017 in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes gehouden 
wordt. De namen van de eerste ronde winnaars zijn: Categorie B (6 
deelnemers): Scott Baks (15 jaar), Rik Melissant (16 jaar), Kasimir 
Anapliotis (15 jaar), Steven Knieriem (14 jaar), Auke Kieviet (15 jaar), Pieter 
van Tuijl (15 jaar), Categorie C (6 deelnemers): Jacob van der Tang (20 
jaar), Martien de Vos (20 jaar), Leendert Verduijn (19 jaar), Jos Maters (18 
jaar), Leendert van Tuijl (17 jaar), Diederik Blankesteijn (19 jaar).  
Meer informatie: www.ambitusfoundation.org. (bron: KVOK-Notabene, 
2016-12) 
 
 
 
 

http://www.ambitusfoundation.org/
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Mayke Nas is de nieuwe 'componist des vaderlands'. 
 
Mayke Nas is op 13 oktober 2016 tijdens de Buma Classical 
Convention in Utrecht benoemd tot de nieuwe Componist des 
Vaderlands. De onafhankelijke jury, aangesteld door initiatiefnemer 
Buma en onder leiding van oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur 
en oud-politica Winnie Sorgdrager, heeft haar unaniem gekozen 
vanwege onder meer haar visie op het vak, humor en concrete ideeën.  
Mayke neemt het stokje over van Willem Jeths.  
 

Met de uitverkiezing is Mayke 
Nas twee jaar lang 
ambassadeur van de 
Nederlandse klassieke 
muziek van nu. “Er zijn in ons 
land de afgelopen twintig jaar 
zulke prachtige werken 
geschreven. Die ga ik in de 
schijnwerpers zetten.” Ook 
zal ze van zich laten horen 
met werken die aansluiten bij 
actualiteiten. 
Wat Mayke Nas vooral trekt 

in het componistenvak is de veelzijdigheid. “Enerzijds is daar het zwoegen, 
experimenteren, fouten maken en opnieuw beginnen. Aan de andere kant 
is het plezier maken. Muziek is spel. Met klanken, noten, instrumenten, 
publiek en akoestiek. Ik kan wild opspringen als ik hoor hoe een componist 
weer nieuwe geluiden in nieuwe vormen heeft weten te gieten. Elk stuk dat 
ik schrijf ga ik aan als een nieuw avontuur en zo benader ik ook mijn 
invulling van Componist des Vaderlands.” 
 
Mayke Nas componeerde talrijke werken die overal ter wereld worden 
uitgevoerd. Zij won de Kees van Baarenprijs en de Matthijs Vermeulen 
Aanmoedigingsprijs voor stukken die zij schreef voor respectievelijk het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Asko Ensemble. Mayke was Artist 
in Residence van het Berliner Künstlerprogramm des DAAD en bij 
Aldeburgh Music in Engeland. 
Willem Jeths heeft zich de afgelopen twee jaar verdienstelijk ingezet voor 
het Nederlandse klassieke muziekerfgoed. Zo maakte hij samen met een 
groep jonge componisten zijn opwachting op Oerol, componeerde hij 
muzikale miniaturen bij actualiteiten en was hij volop in de media aanwezig. 
In De Schatkamer van Willem Jeths bracht hij op NPO Radio 4 composities 
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van andere Nederlandse componisten onder de aandacht. Voor meer info: 
www.componistdesvaderlands.nl. (RH; persbericht Lustr, 13-10-2016) 
 
SoundCloud en Buma/Stemra sluiten Europese deal 
SoundCloud en Buma/Stemra hebben bekend gemaakt dat ze met ingang 
van 1 oktober 2016 een tweejarige Europese deal hebben gesloten, die de 
vergoeding voor het gebruik van muziek van de bij Buma/Stemra 
aangesloten leden regelt. De overeenkomst heeft betrekking op 
SoundClouds abonneeservice SoundCloud Go, die momenteel beschikbaar 
is in de VS, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Australië, Canada en 
Nieuw-Zeeland, en het door advertenties ondersteunde aanbod op het 
platform. Deze overeenkomst houdt in dat componisten, tekstschrijvers en 
muziekuitgevers die bij Buma/Stemra zijn aangesloten en door 
Buma/Stemra voor de online exploitatie worden vertegenwoordigd, een 
vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werk op SoundCloud. De 
overeenkomst is ook van toepassing op de toekomstige uitrol van 
SoundClouds door advertenties ondersteunde service en SoundCloud Go 
in Europa. Voor meer informatie over SoundCloud: http://soundcloud.com/. 
Buma/Stemra vertegenwoordigt ruim 25.000 componisten, tekstschrijvers 
en muziekuitgevers. De organisatie zorgt voor een vergoeding  voor 
muziekgebruik op onder andere radio, tv, streamingdiensten, in horeca, 
winkels en bedrijfsruimtes. Daarnaast promoot Buma/Stemra het 
Nederlands auteursrecht in zowel binnen- als buitenland. Zo wordt 
bijvoorbeeld Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers 
een internationaal podium geboden door belangrijke evenementen als 
Eurosonic Noorderslag en het Amsterdam Dance Event te realiseren.  
In 2016 keerde de organisatie tijdens de jaarlijkse uitkering voor muziek op 
radio en tv ongeveer 95 miljoen euro uit. Dit bedrag is bestemd voor alle 
auteurs en uitgevers van de gebruikte liedjes. Daarbij horen ook 
buitenlandse makers van muziek, die veel op de Nederlandse radio en tv 
gedraaid worden. Buma/Stemra keert gedurende het hele jaar geld uit aan 
rechthebbenden in verschillende categorieën, waaronder online en 
livemuziek. In 2015 was dat in totaal 182 miljoen euro.  
(RH; persberichten Buma/Stemara, 20-10-2016 en 29-11-2016) 
 
Missa Feria II post Pascha van Hendrik Andriessen  
Lourens Stuifbergen heeft de volgende vraag: "Ik ben op zoek naar een 
compositie van Hendrik Andriessen. Het gaat om de Missa Feria II post 
Pascha uit 1937 voor vierstemmig mannenkoor en orgel, die Andriessen 
componeerde in opdracht van de NSGV, afdeling Den Bosch.”  
Het betreft een zogenaamde propriummis, bestaande uit de delen Introitus, 
Graduale, Offertorium en Communio. De eerste uitvoering vond plaats op 
Tweede Paasdag 29 maart 1937 ter gelegenheid van de St. Gregoriusdag 

http://lustr.us5.list-manage.com/track/click?u=c9c512e493e7843d1aaf9a471&id=5644d8b1d7&e=08b30aae37
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te Eindhoven in de voormalige dekenale kerk aldaar o.l.v. van Hendrik 
Andriessen zelf. Dit zijn de gegevens, die ik bezit. Wie verder de uitvoering 
verzorgden is mij niet bekend, mogelijk is er in lokale kranten van die tijd 
nog enige berichtgeving te vinden.  
Het manuscript van deze mis heb ik tot op heden niet kunnen vinden noch 
is er ooit een uitgave geweest".  
Als u wellicht informatie over dit werken kunt verschaffen, neem dan 
contact op met de heer L. Stuifbergen:  lbhmstuifbergen@gmail.com (RH) 
 
Berne Media neemt Katholiek.nl over 
Per 1 december dit jaar nam Berne Media | uitgeverij abdij van Berne de 
nieuwswebsite Katholiek.nl over van eigenaar Eric van de Berg. Katholiek.nl is 
vijftien jaar geleden in het leven geroepen door Van den Berg. In deze jaren 
is Katholiek.nl uitgegroeid tot een toonaangevend platform op het terrein van 
de katholieke lifestyle, cultuur en media – nieuws en achtergronden. Een 
creatieve en deskundige redactie met o.a. cultuurtheoloog Frank Bosman 
en de journalisten Jan Brouwers en Robert Reijns is dagelijks bezig met het 
kritisch volgen van het rooms-katholieke nieuws, in Nederland en op 
wereldvlak. 
Berne Media is onderdeel van de Abdij van Berne te Heeswijk. (RH; 
persbericht Berne, 1-11-2016) 
 

Uitgeverij Kok en Boekencentrum Uitgevers onder één dak 
Per 1 januari 2017 neemt VBK Uitgevers, waartoe uitgeverij Kok behoort, 
Boekencentrum Uitgevers over. Kok en Boekencentrum Uitgevers worden 
hiermee samen marktleider op het gebied van het christelijke boek en 
verstevigen hun positie in de veranderende markt. 
De naam en de activiteiten van Boekencentrum Uitgevers, en de imprints 
die eronder vallen, worden op dezelfde wijze voortgezet. De medewerkers 
van Boekencentrum werken per 1 maart 2017 vanuit het pand van VBK 
Uitgevers in Utrecht, waar ook Kok is gehuisvest. Nico de Waal blijft 
directeur van Boekencentrum Uitgevers (en van BV Liedboek). De 
Protestantse Kerk in Nederland, aandeelhouder van Boekencentrum 
Uitgevers, draagt de aandelen per 1 januari over aan VBK. De Protestantse 
Kerk is positief over het samengaan van uitgeverij Kok en uitgeverij 
Boekencentrum. (RH; bron persbericht 25-11-2016) 

 

Kaarsenfabriek Papôt en Van Moorsel is verhuisd 
De bekende kaarsenfabriek Papôt en Van Moorsel, onderdeel van de Boca 
Kaarsengroep, is van Leiden naar Almere verhuisd. Hun nieuwe adres is: 
Rondebeltweg 32, 1329 BB Almere, 088-4005900, info@papot.nl, www.boca.nl. 
Er is ook een afhaaladres bij JBM Koeriers, Industrieweg 38a, 2382 NW 
Zoeterwoude. Bij Papôt en Van Moorsel kun je onder meer kaarsen 

lbhmstuifbergen@gmail.com
Katholiek.nl
Katholiek.nl
katholiek.nl
info@papot.nl
www.boca.nl
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bestellen met de H. Caecilia, patrones van de kerkmuziek, erop. Ook 
kaarsen met een eigen foto (van uw koor of orgel) zijn door hen te 
vervaardigen. (RH) 
 
Huizingalezing 2016: Ton Koopman  
Op 9 december 2016 verzorgt Bachspecialist Ton Koopman de jaarlijkse 
Huizingalezing in de Pieterskerk in Leiden, met als onderwerp Bach en zijn 
zangers. Aan het eind van zijn leven voltooide Johann Sebastian Bach 
alsnog het werk dat hij als kroon op zijn vocale oeuvre beschouwde: de 
Hohe Messe, een van de grootste kunstwerken uit de muziekgeschiedenis. 
Ton Koopman gaat in op de ontstaansgeschiedenis ervan en op Bachs 
parodie-techniek - het opnieuw gebruiken van muziek die hij eerder 
componeerde. Vervolgens concentreert hij zich op de zangers van de Hohe 
Messe: hoe heeft dit meesterwerk in de achttiende eeuw geklonken? Wie 
zongen het? Had Bach een koor of alleen solisten? Hoe werd gedacht over 
jongenssopranen, castraten, countertenoren en zangeressen? En wat 
betekenen hun sterke en zwakkere kanten voor het muzikale resultaat? De 
jongste generatie internationale topmusici, afkomstig van de afdeling Oude 
Muziek van het Koninklijk Conservatorium uit Den Haag en The Juilliard 
School uit New York, gaan bij deze gelegenheid spelen onder leiding van 
Ton Koopman.  
De Huizingalezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de 
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier. De 
lezing gaat over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. De 
rede is genoemd naar historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-
1945). Aanvang: 19.30 uur. (RH; bron: KVOK-Notabene, 2016-11) 
 
Concertserie Breda stopt  
Na de succesvolle 65e editie van de zomeravondconcerten op het Flentrop-
orgel in de Grote Kerk van Breda heeft de Stichting Orgelconcerten moeten 
besluiten te stoppen met de organisatie van het Internationale Orgelfestival 
in de Grote Kerk. De beperkingen die aan de Stichting worden opgelegd, 
maken het volgens het stichtingsbestuur onmogelijk om nog langer een 
hoogwaardig festival in de Grote Kerk te organiseren. (RH; bron: KVOK-
Notabene, 2016-11) 
 
Rudi van Straten - koninklijke onderscheiding  
Op donderdag 1 september ontving Rudi van Straten, specialist Klinkend 
Erfgoed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een koninklijke 
onderscheiding. Burgemeester Carry Abbenhues speldde hem in de 
Walburgiskerk van Zutphen de versierselen op die behoren bij de graad van 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In haar toespraak noemde 



 
KDOV-blad Winter 2016 | 32 

burgemeester Abbenhues naast Van Stratens ambtelijke betrokkenheid bij 
het klinkend erfgoed zijn bestuurlijke inzet en initiatieven ten behoeve van 
klokken en het orgel en zijn bijdrage aan het vluchtelingenwerk. (bron: 
KVOK-Notabene, 2016-10) 
 

Gewijzigde Aanbestedingswet 

De sinds 1 juli 2016 van kracht zijnde wijzigingen aan de 
Aanbestedingswet 2012 biedt ook voor de monumentenzorg meer 
mogelijkheden voor een dialoog tussen de aanbesteder en de 
uitvoerder. 
Bewezen deskundigheid in de vorm van een certificaat kan zowel de 
opdrachtgever als de opdrachtnemer helpen. Dat bleek onder meer tijdens 
een door ERM, PIANOo en het Rijksvastgoedbedrijf verzorgde 
kennisbijeenkomst op 28 september jl. Een verslag en de presentaties van 
deze bijeenkomst is te vinden op de website www.stichtingerm.nl . Ter 
gelegenheid van de bijeenkomst is door PIANOo en ERM een brochure 
gepubliceerd Aanbesteden bij monumentenzorg. De brochure kunt u 
downloaden van dezelfde website. (RH; bron: Nieuwsbrief stichting ERM, 
nov. 2016) 
 
Nederlandse Orgelkalender 2017  

In 2014 vierde www.orgelnieuws.nl 
haar tienjarig bestaan met de 
eerste uitgave van de Dutch 
Organ Calendar 2014. De 
kalender met twaalf bekende en 
minder bekende historische 
orgels in Nederland bleek zo’n 
succes dat besloten werd van de 
kalender een jaarlijkse traditie te 
maken. Inmiddels heeft de 
kalender zijn vierde editie bereikt. 
Voor de samenstelling van deze 
maandkalender werden weer 
twaalf karakteristieke orgelfronten 
gefotografeerd. De foto’s zijn 
gemaakt door Gérard van 
Betlehem. Ook in 2017 laat de 
kalender een selectie van de rijke 
schat van historische orgels in 
Nederland zien. Van het pas 
gerestaureerde Lohman-orgel in 
Farmsum in het noorden van 

www.stichtingerm.nl
www.orgelnieuws.nl
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Groningen tot het Teschemacher-orgel in Vaals in het zuiden van Limburg. 
Van instrumenten van bekende bouwers uit eigen land, zoals Bätz, Meere 
en Smits, tot ‘exoten’ van over de landsgrenzen, zoals het Mutin-orgel in 
Panningen en het Forster & Andrews-orgel in Nieuwer ter Aa. De foto’s van 
de fraaie orgelkassen krijgen weer alle ruimte op twaalf full colour kalender-
bladen in A3- formaat. De compact beschreven historie en de dispositie van 
de orgels zijn op de achterzijde van elk kalenderblad te vinden. Prijs: € 
15,95, exclusief verzendkosten.  
Bestellen: www.nederlandseorgelkalender.nl.  
 
De volgende orgels staan op de kalender: 
 
Ezinge, Protestantse Kerk, Moreau ca. 1760 
Maarssen, Dorpskerk, Meere 1790 / Flentrop 1980 
Nieuwer ter Aa, Hervormde Kerk, Forster & Andrews 1898 
Breukelen, Pieterskerk, Bätz 1787 / Witte 1867 
Waspik, Hervormde Kerk, De Crane 1767 
Sprang, Hervormde Kerk, Houben 1728 
Panningen, Kapel Missiehuis Sint Jozef, Mutin 1912 
Farmsum, Protestantse Kerk, Lohman 1829 
Vaals, Protestantse Kerk, Teschemacher 1772 
Cuijk, Sint-Martinuskerk, Severijn ca. 1625/1650 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk, Smits 1838 
Boksum, Sint-Margrietkerk, Jans 1675 / Fransen 1728 
 
 
 

Weinig kennis bij werkgevers over sociale 
verzekeringsregelingen 

Overheidssubsidies voor werknemers hierdoor vaak onbenut. 
 
Vier op de tien Nederlandse organisaties heeft geen idee op welke 
sociale regelingen en subsidies zij een beroep kunnen doen voor hun 
werknemers. Zij weten niet welke regelingen beschikbaar zijn bij 
gemeenten en overheid en wanneer zij voor hun werknemers recht 
hebben op deze regelingen. Slechts een kleine 10 procent geeft aan 
precies te weten welke regelingen er bestaan. Hierdoor laten veel 
organisaties geld liggen dat beschikbaar is gesteld door de overheid. 
Dat concludeert wereldwijd adviesbureau Willis Towers Watson. Het 
bedrijf vroeg ruim 700 Nederlandse organisaties met meer dan 250 
werknemers naar hun kennis van sociale verzekeringsregelingen en 
de mate waarin zij daar gebruik van maken.  

www.nederlandseorgelkalender.nl
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Wanneer organisaties zich willen verdiepen in de beschikbare regelingen 
en mogelijkheden, loopt een groot deel vast. Een derde heeft namelijk geen 
idee waar zij deze informatie kunnen vinden. Ook vindt bijna de helft van de 
bedrijven (43%) dat de centrale overheid de verantwoordelijkheid moet 
nemen om bedrijven proactief te informeren over deze regelingen.  
Naast een gebrek aan kennis over de sociale regelingen, hebben 
werkgevers vaak ook beperkt inzichtelijk hoe hun eigen werknemers-
populatie eruit ziet. Zo weet ruim een kwart (27,3%) niet of hun bedrijf 
voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participiatiewet. 
Daarnaast weet nog eens een kwart (23,9%) niet wat deze wet is of wat het 
daaraan gerelateerde quotum inhoudt.  
Van de organisaties die wel gebruik maken van sociale verzekeringen, 
controleert bijna de helft (46%) pas achteraf of er regelingen zijn gemist. 
Hierdoor worden veel regelingen niet benut omdat een deel moet worden 
aangevraagd op korte termijn nadat iemand in dienst is getreden. Veel 
organisaties lopen achter de feiten aan en zijn niet in control. Bedrijven 
laten hierdoor mogelijkheden en geld liggen. Bovendien missen de 
stimuleringsmaatregelen van de overheid hierdoor hun doel. (bron: 
persbericht 'hetprbureau', 21 nov. 2016). Bent u nou ook zo benieuwd 
welke subsidies úw parochie misloopt wegens onbekendheid? Weet u 
welke fondsen u kunt benaderen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij 
orgelconcerten of het opzetten van een concertreeks ...? (RH) 
 

#Socialkerst: Eerste Nederlandse live kerstviering 
op facebook @MijnKerk.nl 

Internetkerk MijnKerk.nl lanceert een unieke kerstviering. Kerstavond zal 
vanaf 20.30 uur de eerste #socialkerst gehouden worden: een live kerstviering 
op Facebook. Of mensen nu thuis zijn of aan de andere kant van de 
wereld… ze kunnen #socialkerst meebeleven op de facebookpagina van Mijn 
Kerk! 
#Socialkerst past echt bij internetkerk MijnKerk.nl. Mensen zoeken via MijnKerk.nl 
naar inspiratie in hun dagelijkse leven. Ze lezen er blogs, bekijken filmpjes, 
steken een kaarsje aan en zoeken verbinding met andere bezoekers van 
de internetkerk. 
Het contact leggen met andere bezoekers van MijnKerk.nl speelt zich vooral 
af op facebook. MijnKerk.nl wil zijn waar de mensen zijn en organiseert 
daarom een live kerstdienst via de facebookpagina van Mijn Kerk.  
Tijdens de kerstdienst op facebook worden er liederen gebruikt van de cd 
Kerst in 12 hits, een coproductie van de Evangelische Omroep (EO) en de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN).  

@MijnKerk.nl
MijnKerk.nl
file:///F:/DATA/KDOV/KDOV%20blad/Winter%202016/MijnKerk.nl
file:///F:/DATA/KDOV/KDOV%20blad/Winter%202016/MijnKerk.nl
file:///F:/DATA/KDOV/KDOV%20blad/Winter%202016/MijnKerk.nl
file:///F:/DATA/KDOV/KDOV%20blad/Winter%202016/MijnKerk.nl
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Voor meer info: www.waaromkerst.nl (CD Kerst in 12 hits) en www.mijnkerk.nl. 
(bron: persbericht mijnkerk.nl, 1-12-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
Rembrandts ensemble van zangers 
 
Wat hebben een brilverkoper, een ensemble van zangers, een 
flauwgevallen heerschap en een operatie met elkaar gemeen? Ze zijn 
allemaal weergegeven op de vroegst bekende schilderijen van Rembrandt 
van Rijn, de Vier Zintuigen. Binnenkort kunnen we deze kunstwerken met 
onze eigen zintuigen waarnemen in het Amsterdamse Rembrandthuis. (RH; 
bron: Oneindig Noordholland, 16-11-2016) 
 

 
 

REMBRANDT VAN RIJN, DE DRIE ZANGERS (HET GEHOOR), CA. 1624. 

BEELD: THE LEIDEN COLLECTION, WIKIMEDIA COMMONS 

www.waaromkerst.nl
www.mijnkerk.nl
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