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Van de bestuurstafel 
 
Het bestuur van de KDOV en de redactie van het KDOV-blad wensen u een 
Zalig Kerstfeest en een zegenrijk en muzikaal mooi 2019 !! 
 

Mededelingen 
 

 

Jaarvergadering KDOV op zaterdag 13 oktober 2018 
Vooruitlopend op de publicatie van de concept notulen in het KDOV-
blad Herfst 2019 noemen we reeds de belangrijkste besluiten van de 
jaarvergadering: 

• Naoko Shimizu en Stephan van de Wijgert zijn benoemd als 
resp. secretaris intern en secretaris extern. 

• De standaard betaalwijze voor contributiebetaling wordt voortaan 
‘automatische incasso’. 

• De jaarbegroting is sluitend gemaakt door een aantal 
bezuinigingen door te voeren waaronder het KDOV-blad. 

• Het bestuur gaat zich buigen over de toelatingseisen voor het 
lidmaatschap van de KDOV en over de commissie 
bevoegdheden. 
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• Gemma Coebergh, Paul Houdijk en Fons Kurris zijn benoemd 
als erelid van de KDOV. 

Noteer vast in uw agenda: Jaarvergadering KDOV op 12 oktober 
2019, in het oosten des lands. (BH; 15 december 2018) 

  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie en ledenraadpleging 
Op 15 oktober hebben we rechtspositioneel overleg gehad met een 
afvaardiging van het Economen College. In deze overlegvergadering 
hebben de economen meegedeeld dat - in tegenstelling met eerdere 
berichten - de bestaande pensioenregeling voor kerkmusici 
gecontinueerd zal worden. Dit betekent dat de aangekondigde 
ledenraadpleging hierover vervalt.  
In de komende overlegvergaderingen van de KDOV met de econo-
men zal worden gesproken over de onderwerpen:  combi-functie, 
honorering voorbereidende werkzaamheden en toe te voegen 
rechtspositie-elementen in ZZP-overeenkomsten. (BH; 15 december 
2018) 

  

 

Honorering zondagsviering voor kerkmusici naar 
één uur en één kwartier 
In de Bisschoppenvergadering van 18 september 2018 hebben de 
diocesane bisschoppen van Breda, Groningen-Leeuwarden, 
Haarlem-Amsterdam, 's-Hertogenbosch, Rotterdam en Utrecht 
besloten het Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & 
organisten) in bisdommen van de R.-K kerkprovincie Nederland te 
wijzigen en in gewijzigde vorm vast te stellen met ingangsdatum 1 
januari 2019. 
De wijziging betreft het begrip ‘dienst’ zoals dit wordt gehanteerd in 
het Rechtspositiereglement. Het begrip ‘dienst’ zal worden uitgebreid 
met één kwartier, zodat voor de vergoeding van de eucharis-
tieviering op zondag wordt uitgegaan van één uur en één kwartier. 
Dit besluit is aangenomen op voorstel van de overlegdelegatie voor 
rechtspositie van de Katholieke Dirigenten- en Organisten 
Vereniging (KDOV) en is aan de KDOV meegedeeld door de 
delegatie van het Economencollege in de overlegvergadering met de 
KDOV op 5 november 2018. 
Een nadere uitwerking van de regeling was bij het ter perse gaan 
van dit KDOV-blad nog niet beschikbaar.  
(KDOV-nieuwsbrief 5 november 2018) 

  

 

ANBI status KDOV 
Sinds 2008 heeft de KDOV een ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling) status en is als zodanig geregistreerd bij de 
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Belastingdienst onder nummer RSIN 815676724. 
Het hebben van een ANBI status heeft als belangrijkste voordeel:  

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor 
erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het 
algemeen belang. 

Voor u kan het van belang zijn om dit te weten, wanneer u over-
weegt om de KDOV schenkingen te willen doen. 

  

 

Privacyverklaring tevens privacy beleid KDOV 
versie 31 mei 2018; herzien op 15 december 2018 

De KDOV gebruikt de volgende persoonsgegevens voor zover deze 
aan de KDOV zijn verstrekt: 
 
Leden:  naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website, 
geslacht, datum ingang lidmaatschap, datum overlijden, datum einde 
lidmaatschap, contributiegegevens, betalingsgegevens en 
inloggegevens voor het ledendeel van de website www.kdov.nl. 
 
Derden: naam- en adresgegevens van ontvangers van het KDOV-
blad anders dan leden. 
 
De KDOV gebruikt bovenstaande gegevens voor: 
1. toezending van het KDOV-blad aan de leden en andere 

ontvangers dan leden; 
2. vermelding in het KDOV-blad van een nieuw adres of van een 

bestaand adres bij het overlijden van een (oud)lid, tenzij het lid 
kenbaar maakt dit niet te willen; 

3. toezending van nieuwsbrieven aan de leden; 
4. contributie-inning; 
5. uitnodiging voor vergaderingen; 
6. toezending van het KDOV-blad met toegevoegde reclameflyer(s) 

voor doelen liggend in het verlengde van de KDOV doelstelling; 
7. toegang te geven tot het ledendeel van de website www.kdov.nl  

De KDOV gebruikt bovenstaande gegevens NIET voor: 

• verstrekking aan derden 

• een ledenlijst wordt NIET gegeven aan derden of aan leden 

De KDOV biedt inzage in de registratie van gegevens en 
mogelijkheid tot wijziging daarvan op verzoek bij de secretaris. 
 
Na het beëindigen van het lidmaatschap c.q. overlijden worden de 
persoonsgegevens WEL bewaard i.v.m. jubilea, reünie, geschied-

http://www.kdov.nl/
http://www.kdov.nl/


 
KDOV-blad Winter  2018 | 4 

schrijving van de vereniging, tenzij het lid vooraf kenbaar maakt dit 
uitdrukkelijk niet te willen. 
 
Voor zover gegevens uit handen worden gegeven aan derden (bijv. 
drukker KDOV-blad) is een overeenkomst met geheimhoudingsplicht 
door derden van toepassing. 
 
De persoonsgevens van leden van de KDOV worden bijgehouden 
op de computer van één bestuurslid te, noemen ‘beheerder’. Ze 
worden alleen beschikbaar gesteld aan de bestuursleden van de 
KDOV die daarvoor een geheimhoudingsplicht hebben.  
De beheerder zal een voorkomend verlies of lek van data, in overleg 
met het bestuur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 
De leden gaan op voorhand akkoord met het verspreiden van foto’s, 
film, geluidsopnamen van de leden binnen de vereniging en voor 
KDOV publiciteitsdoeleinden. 
 
Met bovenstaande privacyverklaring zijn de leden bij deze 
geïnformeerd over het privacy beleid van de KDOV. De 
privacyverklaring is te vinden op de website www.kdov.nl. (BH; 15 
december 2018) 

  

 

Uw medewerking gevraagd bij ledenwerving KDOV in 2019 
Om in de toekomst de positie van de KDOV als overlegpartner in het 
rechtspositioneel overleg met de R.-K. Kerk te kunnen blijven 
rechtvaardigen, is het van belang dat de KDOV voldoende leden 
heeft. Daarom vragen wij uw medewerking aan onze ledenwerfactie 
in het komende jaar. Wij zouden heel graag van u een mailtje willen 
ontvangen met namen van werkzame kerkmusici bij u in de buurt, 
zodat wij kunnen nagaan of ze mogelijk nog geen KDOV-lid zijn en 
aangeschreven kunnen worden. 
Graag toezenden aan: secretaris@kdov.nl. 

 

Personalia 
Nieuw adres: 
R. (Rein)Boeijen, Wuyvenhaerd 45,5221 RC Berghem 
O.(Otto) Deden, Algolring 46, 3328 HA Dordrecht 
 
Overleden: 
P.F.(Flip) Veldmans, Doorvaart 5 4651 WH Steenbergen, 3 november 2018 

http://www.kdov.nl/
mailto:secretaris@kdov.nl
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Drie leden van de KDOV benoemd tot erelid. 
Na het overlijden van Bernard Bartelink in 2013 had de KDOV geen 
ereleden meer. Toch hadden enkele leden zich zo verdienstelijk gemaakt 
voor zowel de KDOV  als voor de rooms-katholieke kerkmuziek in ons land, 
dat zij het, naar de mening van het bestuur, verdienden om erelid te 
worden. 
Volgens de statuten dienen ereleden te worden benoemd met algemene 
stemmen en heeft het bestuur daartoe op discrete wijze de overige leden 
geraadpleegd. Daarop kwamen alleen adhesiebetuigingen binnen. 
Zo konden we op de afgelopen jaarvergadering op 13 oktober jl. de 
volgende drie leden tot erelid benoemen: 
 
- Gemma Coebergh 
- Mr. Drs. Paul Houdijk 
- Mgr. Dr. Fons Kurris  
 

Gemma Coebergh heeft onze vereniging vele 
jaren trouw als secretaris gediend, de laatste 
jaren daarvan in een voor haar, in persoonlijk 
opzicht, moeilijke periode. Daarnaast heeft ze 
als opvolgster van Albert de Klerk als organist 
van de St.-Josephkerk in Haarlem niet alleen 
diens taak als liturgisch organist op 
bewonderenswaardige wijze voortgezet, maar 

ook het initiatief genomen om het Adema-orgel van die kerk te laten 
restaureren zodat het weer in zijn oude glorie kon klinken. 
 

Paul Houdijk heeft onze vereniging niet alleen 
als voorzitter gediend, maar ons daarnaast en 
daarna tevens bijgestaan met raadgeving op 
juridisch gebied. Bovendien was hij een van de 
eersten in ons land die aandacht vroeg voor 
het werk van de orgelmaker Maarschalker-
weerd en daarover heeft gepubliceerd. 
 

Fons Kurris heeft onze vereniging niet alleen als 
geestelijk adviseur gediend, maar daarnaast als 
docent gregoriaans aan het Maastrichts Conserva-
torium een grote bijdrage geleverd aan de r.-k. 
kerkmuziek in ons land. 
 
Aan alle drie, van harte proficiat! (TvE) 
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Paul Houdijk 40 jaar organist 

Op zaterdag 24 november vierde ons erelid Paul Houdijk 
zijn 40-jarig jubileum als organist. Tijdens de feestelijke 
viering op de vooravond van het Hoogfeest van Christus, 
Koning van het heelal, werd het orgelspel verzorgd zoals op 
elke zaterdagavond door de jubilaris zelf.  
Voorafgaand-, tijdens- en na deze viering werden door Paul 
op indrukwekkend en sfeervolle wijze orgelwerken 
uitgevoerd op “zijn”  Maarschalkerweerd orgel. Bovendien 

begeleidde hij de cantores en de samenzang tijdens de Eucharistieviering. 
Na afloop van de viering, waarbij het postludium uitmondde in een “mini” 
concert, werd hem door pastoor Boogers de Willibrordplaquette uitgereikt. 
Deze bisschoppelijke onderscheiding van het Aartsbisdom werd  hem 
onder meer overhandigd als blijk van waardering voor zijn inzet als organist 
van de kathedraal en zorg voor het historische Maarschalkerweerdorgel. 
Vervolgens werd de nieuwste cd van Paul gepresenteerd waarna de 
aanwezigen de gelegenheid kregen Paul en zijn echtgenote te feliciteren 
tijdens de druk bezochte receptie in het Bonifatiushuis achter de kathedraal. 
(LH). 
 
Petra Veenswijk Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

Op 26 april 2018 heeft Petra Veenswijk, dirigente-
/organiste verbonden aan de Maria van Jessekerk te 
Delft, de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau ontvangen met de volgende kwalificatie.  Ze 
behoort tot de toporganisten van de orgelwereld. Heeft de 
muziekcultuur van de Maria van Jessekerk in Delft op een 
hoger plan gebracht en zich sterk gemaakt voor de restauratie van het 
Maarschalkerweerd-orgel in deze kerk. Zij vertegenwoordigt ons land 
regelmatig op hoog niveau in het buitenland. 
Sinds 1987 is Petra Veenswijk als dirigente/organiste verbonden aan de 
Maria van Jessekerk te Delft. Zij bespeelt in deze kerk het in 1893 
gebouwde monumentale Maarschalkerweerdorgel (3 manualen en 38 stem-
men).  
Zij dirigeert daarnaast het gemengde koor "Deo Sacrum", het dameskoor 
"Maria van Jesse" en het mannenkoor "Vox Latina".  Tevens is Petra 
Veenswijk lid van onze vereniging KDOV. 
 
Marcel Verheggen 25 jaar organist St. Servaasbasiliek 
Op 1 november was Marcel Verheggen 25 jaar als organist verbonden aan 
de St. Servaasbasiliek in Maastricht. Op 4 november gaf de jubilaris een 



 
KDOV-blad Winter 2018 | 7 

‘wensconcert’ en was er aansluitend een receptie, welke hem werd 
aangeboden door het kerkbestuur. Bij deze ook van harte proficiat.  
 

In memoriam Flip Veldmans 
Na een kort ziekbed overleed op 3 november jl. op 69-jarige leeftijd ons 
oud-bestuurslid Philippus Ferdinand (Flip) Veldmans. 
Flip werd geboren in Bakhuizen (Gaasterland) en groeide op in een 
katholiek gezin. Hij begon zijn muziekopleiding aan het toenmalige 
Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht bij Bernard 
Bartelink. Hij behaalde daar het diploma voor orgel, piano en koordirectie. 
Daarna volgde het einddiploma orgel bij Arie J. Keijzer aan het Rotterdams 
Conservatorium. Tot slot studeerde hij aan het Antwerpse Koninklijk 
Conservatorium orgel bij Stanislas Deriemaeker. 
 
Flip begon in 1971 als organist en dirigent van het Gummariskoor in de 
Sint-Gummariskerk in het West-Brabantse Steenbergen, een functie die hij 
daar tot 2012 uitoefende. Hij ging tevens als docent werken aan de 
Gemeentelijke Muziek- en Balletschool in Bergen op Zoom, 
waar hij als opvolger van Daan Manneke orgellessen gaf aan onder andere 
Janno den Engelsman en Bert Becht.  
 
Flip was een man die hoge eisen stelde aan zichzelf en aan anderen. Van 
zijn zorgvuldigheid in het bijzonder getuigde zijn werkzaamheid als 
muziekgraveur. Diverse uitgeverijen, met name die zich inzetten voor 
liturgische muziek, profiteerden van zijn vaardigheid, gepaard aan zijn 
spreekwoordelijke accuraatheid. Zo maakte hij in 2005 muziekgravures 
voor de liedbundel ‘Zij zingen zich een weg’ van Hans Bouma. Naast al zijn 
werk beheerde hij met  grote nauwkeurigheid de website Kerk&Orgel.nl.  
Flip Veldmans profileerde zich daarnaast als componist van liturgische 
muziek, zoals een veel gezongen Ave Maria voor twee gelijke stemmen en 
orgel, een Geloofsbelijdenis en de Sint Gummarismis. Hij componeerde 
een groot aantal liederen en voorzag bestaande liederen van een 
functionele begeleiding. 
 
Bestuurlijk was hij, als gezegd, een aantal jaren actief binnen onze 
vereniging. Daarnaast eveneens een groot aantal jaren binnen de 
diocesane afdeling van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) 
van het Bisdom Breda. Hij zorgde voor de diocesane NSGV-periodiek 
‘Jubilate’ en hield het muzikaal-diocesane adressenbestand nauwlettend 
bij. Voor zijn bijzondere verdiensten in den breedte werd hij onderscheiden 
met de plaquette van de NSGV. 
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Vanwege zijn fysieke beperkingen waren zijn activiteiten de laatste jaren 
van zijn leven begrensd. Zijn werk als muziekgraveur en als beheerder van 
genoemde website waar hij zo aan verknocht was, zette hij zo lang mogelijk 
in zijn studio voort. 
Zijn overlijden kwam toch nog vrij onverwacht, maar tot het laatst was hij 
helder van geest. Volgens zijn wens werd zijn lichaam ter beschikking 
gesteld aan de wetenschap. Flip is in besloten kring herdacht. Wij wensen 
zijn echtgenote Maria en de (klein)kinderen Gods zegen toe en heel veel 
sterkte met dit verlies. (Hans Smout, Bergen op Zoom, 2 december 2018, 
eerste Adventszondag) 
 

Jaarrede jaarvergadering KDOV Ton van Eck,  
Utrecht, 13 oktober 2018 

Na de feestelijke viering van ons eeuwfeest, vorig jaar, vergaderen we 

wederom in de nevenruimte van een kathedraal waar we de gastvrijheid 

genieten van de Utrechtse vestiging van de Katholieke Theologische 

Hogeschool Tilburg. 

Ik hoop dat u het jubileumboek heeft gelezen, dan ziet u dat de KDOV 

nogal eens problemen heeft moeten overwinnen, en misschien heeft uw 

koor de jubileumcompositie van Ad Wammes ook al uitgevoerd? 

Hier in Utrecht is de situatie echter heel anders dan in Haarlem, want deze 

kathedraal wordt bedreigd met onttrekking aan de eredienst. 

Dat hebben we in Nederland al eerder meegemaakt want ook de St.-

Barbarkathedraal in Breda, de St.-Laurentiuskathedraal een de Westzeedijk 

in Rotterdam en de St.-Martinuskathedraal in Groningen zijn niet alleen 

gesloten maar ook afgebroken en hun functie is overgenomen door een 

andere kerk. Dit kerkgebouw zal niet worden afgebroken, want het is een 

Rijksmonument en maakt deel uit van het complex van het Museum 

Catharijneconvent dat er al belangstelling voor heeft getoond. Ik heb er 

begrip voor dat ook in de Utrechtse binnenstad het aantal locaties waar de 

liturgie wordt gevierd zal moeten krimpen, maar het onttrekken aan de 

eredienst van uitgerekend deze, voor r.-k. Nederland historisch zo 

belangrijke kerk lijkt me onverstandig. 

De situatie hier in Utrecht is symptomatisch voor de toestand waarin de r.-k. 

kerk in ons land verkeert. Na ruim twee eeuwen in openbaarheid het geloof 

te kunnen belijden, verdwijnt de Kerk in hoog tempo uit het openbare leven, 

maar dit keer niet vanwege een heersende Protestantse overheid, maar 

door een in hoog tempo slinken van het aantal praktiserende rooms-

katholieken. De publicaties rond seksueel misbruik binnen de r.-k. kerk in 

ons land en het buitenland doen extra afbreuk aan het imago van ons 
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kerkgenootschap en maken het minder uitnodigend om lid te blijven en nog 

minder om het te worden. Niettemin treedt nog jaarlijks, ook in ons land, 

een niet te verwaarlozen aantal, vaak jonge mensen toe tot de kerk. Ik weet 

niet hoe ze ermee in contact zijn gekomen en waarom ze uiteindelijk die 

stap zetten, maar ik kan me zo voorstellen dat ze ooit op hun zoektocht 

naar zingeving een kerk tijdens een viering hebben bezocht en toen werden 

geraakt door de preek, of door de troostende woorden van een celebrant bij 

een uitvaart, of door de muziek, of door de schoonheid van het 

kerkgebouw, of misschien wel de combinatie van dit alles. De Kerk heeft 

dus duidelijk aantrekkingskracht en daar kunnen wij als kerkmusicus aan 

bijdragen. 

In de kathedraal waar ik speel wordt door de kerkbezoekers over het 

algemeen goed naar de muziek geluisterd en krijgen we zowel positief als 

negatief commentaar. Veel mensen weten speciaal voor de kerkmuziek de 

weg naar de Haarlemse kathedraal te vinden en dat zal hier in Utrecht niet 

anders zijn. Ik realiseer me dat zoiets bij verreweg de meeste 

parochiekerken niet verwezenlijkt kan worden, maar zelfs op een muzikaal-

technisch lager niveau kan de kerkmuziek daar bijdragen aan het 

inspirerende karakter van een viering: troostend bij een uitvaart, feestelijk 

bij een huwelijk of bij een zondagse viering, of ingetogen, bijvoorbeeld 

tijdens de Goede Week. 

Die juiste keuze van het repertoire en de kwaliteit van uitvoering naar 

vermogen, is de taak van de kerkmusicus, en kerkbezoekers hebben een 

haarscherp gevoel voor authenticiteit, zelfs al is de uitvoering niet altijd 

perfect. Vandaar dat ik u allen wil bemoedigen: ook al vergrijst uw koor, ook 

al verkeert uw orgel niet in topconditie, belangrijk blijft uw inzet om datgene 

te doen wat bijdraagt aan een inspirerende viering, vandaar ons pleidooi 

dat de kerkmusicus dient te worden beschouwd als een functionaris, niet 

als iemand die op afroep kerkmuziek produceert, zo’n attitude opent de weg 

om kerkmusici als ZZP-er aan te stellen. Daar zal het bestuur zich de 

komende periode op gaan richten. 

Waar we afgelopen jaar mooi een succes hebben behaald, is de duur van 

een Eucharistieviering volgens de rechtspositieregeling, die is verlengd ven 

één uur naar vijf kwartier hetgeen ook veel beter aansluit bij de heersende 

praktijk. 

Wat deze kathedraal betreft: wat mij betreft zou het zonde zijn om dit 

gebouw aan de eredienst te onttrekken. Daarvoor heeft het in onze 

kerkprovincie een, historisch gezien, veel te unieke positie. Bovendien is 

het de standplaats van het landelijk en daarbuiten bekende Kathedrale 

Koor. De situering naast het Catharijneconvent zou toch voldoende 

mogelijkheden moeten bieden om het gebouw exploitabel te maken door 

naast liturgisch gebruik ook passend niet-liturgisch gebruik toe te staan. 
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Jaarverslag KDOV 2017 – 2018  
(zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 13 oktober 2018) 
 
Het 101ste verenigingsjaar werd geopend met de feestelijke jaarvergadering 
die plaatsvond in de Bisschopssacristie van de Kathedrale Basiliek Sint-
Bavo te Haarlem nadat de leden met koffie en een feestelijke versnapering 
waren ontvangen in de zalen op de begane grond van het Bisschopshuis. 
 
Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van Gemma Coebergh 
als secretaris die door de voorzitter lovend werd toegesproken voor de 
wijze waarop zij gedurende 17 jaar het secretariaat had vervuld, en dat 
ondanks de voor haar bijzonder moeilijke periode in de laatste jaren 
vanwege de ziekte en het overlijden van haar echtgenoot. 
 
Ook Anja Hendrikx nam afscheid als bestuurslid, maar kon helaas niet op 
de vergadering aanwezig zijn. 
 
In de plaats van de scheidende bestuursleden traden tot het bestuur toe 
Naoko Shimizu en Stephan van de Wijgert. Gezamenlijk vervullen zij het 
secretaraat waarbij het accent voor Naoko ligt op de interne communicatie 
en voor Stephan op de externe communicatie. 
 
Na de vergadering vond een feestelijke pontificale Eucharistieviering plaats 
waarin Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende voorging in zijn hoedanigheid van 
bisschop-referent voor de kerkmuziek. 
De vaste en wisselende gezangen werden verzorgd door de Bavocantorij 

o.l.v. Rens Tienstra MMus met orgelbegeleidingen door Dr. Ton van Eck, 

titulair-organist van de Kathedrale Basiliek St.-Bavo.  

Tijdens de offerande klonk de wereldpremière van de compositie die de 

KDOV als opdracht had verstrekt aan Ad Wammes: Lauda anima mea voor 

vierstemmig gemengd koor en orgel. 

Het pre-, inter en postludium, alle bestaande uit een werk van een lid van 
de KDOV, werd verzorgd door vrouwelijke leden van de KDOV op het 
Willibrordusorgel: Gonny van der Maten, Naoko Shimizu en Véronique van 
den Engh.  
 
Na afloop van de Eucharistieviering vond de lunch plaats en konden de 
leden en hun eventuele partners een rondleiding door de kathedraal volgen. 
 
Het middagprogramma vond plaats in de kathedraal en ving aan met een 
korte toespraak door de voorzitter van de KDOV die vervolgens het eerste 
exemplaar van het jubileumboek uitreikte aan Mgr. Dr. J.H.J. van den 
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Hende. Dit boek, onder de titel Verheffing en Solidariteit, met de 
geschiedenis van de KDOV, was geschreven door Dr. Petra van Langen 
die met een korte laudatio door de voorzitter werd geprezen voor haar 
onderzoek en redactie en een mooi boeket bloemen ontving.  
Vervolgens vond een jubileumconcert plaats door het met oud-leden 
versterkte Kathedrale Koor Sint-Bavo onder leiding van magistra cantus 
Sanne Nieuwenhuijsen, met wederom titulair-organist Ton van Eck achter 
de klavieren van het transeptorgel. Mede in het kader van het Andriessen / 
De Klerkjaar zong het koor composities van deze beide componisten 
waaronder de Missa Christus Rex en het Magnificat van Hendrik 
Andriessen en het Pater Noster en Laudate Dominum van Albert De Klerk.  
Ook klonk de opdrachtcompositie van Ad Wammes een tweede maal die 
dag. Drie orgelinterludia op het Willibrordusorgel met werken van De Klerk 
en Toebosch werden vertolkt door dezelfde organistes die zich tijdens de 
Eucharistieviering hadden laten horen. 
 
Ter afsluiting vond een geanimeerde en goed bezochte receptie plaats 
waarin het glas kon worden geheven op de KDOV.  
 
Het bestuur in de nieuwe samenstelling kwam op 23 mei 2018 voor het 
eerst bijeen ten huize van de voorzitter in Voorburg en vergaderde verder 
telefonisch op 6 juli en 24 augustus. 
Het belangrijkste onderwerp was de duur van de vieringen in de 
rechtspositieregeling. Uiteindelijk bleek dat het economencollege begrip 
had voor onze argumenten en dat de standaardduur in de beleidsnota 
kerkmusicus is opgerekt van één uur naar een uur en een kwartier. Meer 
hierover zo direct. 
Het andere punt vormde de beëindiging door Centraal Beheer van de 
pensioenverzekering voor kerkmusici. Daarvoor leek geen oplossing 
gevonden en de tijd begon te dringen, maar enkele dagen vóór deze 
vergadering lijkt de lucht opgeklaard. Tijdens het volgend overleg hierover 
met een vertegenwoordiging van het economencollege, maandag 15 
oktober aanstaande vernemen we meer. 
 
Het hierboven genoemde overleg met Mr. J. Zuijdwijk als 
vertegenwoordiger namens het economencollege in aanwezigheid van 
mevrouw Mr. S. Daalmans als secretaris werd gevoerd door voorzitter en 
penningmeester van de KDOV. Hoofdpunten vormden de standaardduur 
van een viering en het feit dat Centraal Beheer aan de Nederlandse 
Kerkprovincie had meegedeeld de pensioenverzekering met ingang van 1 
januari 2019 te zullen beëindigen. 
 
Wat betreft de personalia van onze leden valt het volgende te melden. 
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Op 29 september jl. ontving ons lid Ad van Sleuwen te Hilvarenbeek de 
médaille de vermeil van de Société académique d’Education et 
d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs vanwege zijn verdienste 
voor de Franse muziek. 
 
René Verwer vierde op 5 november op feestelijke wijze zijn 40-jarig 
jubileum als organist/dirigent van de St. Nicolaasbasiliek te IJsselstein. Na 
afloop werd hij door pastoor Harry van der Vegt en leden van het 
parochiebestuur en pastoraatgroep in het zonnetje gezet. 
 
Gemma Coebergh nam op 8 april 2018 afscheid als organiste van de St.-
Josephkerk te Haarlem waar zij op 1 januari 1999 was aangesteld als 
opvolgster van Albert De Klerk nadat zij al enkele decennia als vaste 
vervangster had gediend. Zij werd opgevolgd door Erik Jan Eradus. 
 
De volgende leden zijn ons ontvallen: 
Op 11 december 2017, drs. W.A.J. (Wim) Wakelkamp, Den Haag, op de 
leeftijd van 93 jaar. 
Op 25 februari 2018, F.L.M. (Frank) van Rooijen, Nieuw Vennep, op de 
leeftijd van 85 jaar. 
Op 1 mei J. (Jan) Postma uit Noordwijkerhout op de leeftijd van ruim 83 jaar 
 
Laten we hen gedenken met een minuut stilte. 
 
Daarmee eindigt een ogenschijnlijk rustig verenigingsjaar, want met de 
verlenging met niet minder dan een kwart van de standaardduur van een 
viering is toch een mooi succes geboekt. 
 
Haarlem/Utrecht op het feest van de H. Johannes XXIII, 11 oktober,  

Naoko Shimizu / Stephan van de Wijgert 
 

Integrale uitgave van de Propriumgezangen van 
Jan Mul (1911-1971) 

 
Half oktober verscheen onder redactie van ondergetekende de integrale 
uitgave van de Propriumgezangen voor het kerkelijk jaar van Jan Mul, in 
totaal 158 gezangen voor – op enkele uitzonderingen na – eenstemmig 
koor en orgel. Enkele weken later werden de Propriumgezangen voor 
liturgische feesten voor dezelfde bezetting gepubliceerd, nog eens 40 
gezangen; het betreft feesten, die na de liturgievernieuwing van 1969 voor 
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een deel zijn vervallen of werden voorzien van nieuwe teksten – reden, 
waarom ze separaat zijn uitgebracht.  
Met deze twee bundels is Muls complete cyclus Propriumgezangen, in elke 
publicatie over Jan Mul omstandig vermeld, beschikbaar. De eerste bundel 
is voorzien van een aanbeveling door Dr. Anton Vernooij.  
 
Levenswerk 
Muls vroegst bekende zelfstandige propriumgezangen dateren van midden 
jaren dertig van de vorige eeuw, de waarschijnlijk eerste complete set van 
drie gezangen (introitus, offertorium en communio) schreef hij in april 1939 
voor de huwelijksmis. Deze zettingen, die hij bij elke huwelijksdienst kon 
gebruiken, hebben hem op het idee gebracht af en toe sets te schrijven 
voor de zondag of voor een belangrijke feestdag. En al doende ontstond 
spoedig het stoutmoedige plan zettingen te componeren voor het volledige 
kerkelijk jaar. Omdat hij het graduale-alleluia als regel liet reciteren 
beperkte hij zich tot de overige drie gezangen die voor het overgrote deel 
eenstemmig zijn en werden voorzien van een inventieve, rijke orgelpartij. 
Het ging om echte gebruiksmuziek voor zijn eigen kerkmuzikale praktijk aan 
de kerk Maria Onbevlekt Ontvangen in Overveen, waar hij organist-dirigent 
was en de beschikking had over een koor van overwegend jonge mensen. 
Wat hij de ene week gecomponeerd had kon gewoonlijk de week erna door 
het goed geschoolde koor in de liturgie tot klinken worden gebracht.  
Wouter Paap, in de tweede helft van de vorige eeuw Nederlands bekendste 
muziekpublicist, schreef in februari 1972 in het Gregoriusblad: “In menig 
geval vormde de gregoriaanse melodie de bron, de stimulans voor de eigen 
melodievorming. Het vangen van de korte, zinrijke Bijbelse gedachten in 
een bewogen melodische lijn, vaak eenstemmig – soms twee- of 
driestemmig, en vrijwel steeds door de orgelpartij poly-melodisch uitgewerkt 
– was iedere keer weer een avontuur van de scheppende geest. Deze 
wisselende gezangen vormen de essentie van Muls muzikaal 
gedachteleven: de bondigheid van het ‘aforisme’ trok hem sterk aan, en zo 
zijn deze propriumgezangen evenzovele kerkmuzikale miniaturen 
geworden, die in onze kerkmuziek een heel eigen plaats innemen.”  
Het heeft jaren geduurd voordat Jan Mul zijn plan propriumgezangen voor 
het gehele kerkelijk jaar te componeren daadwerkelijk kon voltooien. 
Gedurende de oorlogsjaren was het door de bezetting nauwelijks meer 
mogelijk koorrepetities te houden. Na de oorlog werd Mul door talloze 
andere werkzaamheden en compositieopdrachten in beslag genomen, 
zodat hij vaak niet de gelegenheid en de rust had voor de aanstaande 
zondag weer drie gezangen gereed te hebben. Tussen 1945 en 1965 is het 
aantal toevoegingen gering: enkele zondagen eind jaren veertig en nog 
geen tien zondagen in de jaren vijftig. En toen Jan Mul zich in 1960 uit de 
kerkmuziekpraktijk had teruggetrokken zag het ernaar uit dat het project 
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niet meer voltooid zou worden. Niet alleen was er geen stimulans meer 
vanuit de wekelijkse praktijk, ook de geleidelijke invoering van de volkstaal 
en alle veranderingen in de liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie 
waren niet bevorderlijk voor zijn plan. Toch besloot Mul halverwege de 
jaren zestig weer aan zijn cyclus verder te werken. Tussen 1966 en 1970 
ontstonden nog sets voor zo’n kleine 25 zondagen, vooral in januari en 
februari 1970 schreef hij er met niet aflatende ijver soms meerdere per dag.  
En zo voltooide Mul zijn levenswerk na dertig jaar. Toen hij in 1939 begon 
was het Latijn nog hoog en breed de liturgische taal. Eind jaren zestig werd 
de volkstaal toegestaan in de liturgie, en hoewel het Latijn nog steeds de 
officiële taal van de kerk was (en is) kwam het er in de praktijk op neer dat 
het Latijn en het gregoriaans sterk werden teruggedrongen. In de nieuwe 
ordening van drie liturgische jaren, die in dezelfde tijd van kracht werd, is 
echter het grootste deel van de propriumteksten gehandhaafd. Vaak staan 
introitus, offertorium en communio nog voor een en dezelfde zondag bij 
elkaar, soms zijn deze teksten verspreid over twee of drie zondagen. Muls 
zettingen kunnen nog steeds uitstekend gebruikt worden, ook als 
zelfstandige motetten tijdens een meditatief moment.  
 
Kerkelijk jaar 
Omdat de Propriumgezangen van Jan Mul zijn gebaseerd op het liturgische 
jaar zoals dat vóór 1969 was ingedeeld wordt in het voorwoord ingegaan op 
de veranderingen die na Vaticanum II zijn doorgevoerd en op de 
mogelijkheid Muls zettingen te gebruiken in de vernieuwde liturgie met een 
A-, B- en C-jaar.   
Gelukkig konden vele sets als geheel intact blijven, wat muzikaal het meest 
ideale is. Wanneer de gezangen van een aantal sets over twee of drie 
zondagen worden verspreid gaat dat ten koste van de eenheid van de set. 
Niettemin is het verheugend dat het overgrote deel van Muls zettingen nog 
steeds gezongen kan worden; slechts twaalf gezangen komen in de 
vernieuwde liturgie niet voor en zijn althans in de H. Mis niet meer 
bruikbaar.  
De twee tabellen aan het eind van het voorwoord laten de relatie zien 
tussen het oorspronkelijke werk van Jan Mul en de nieuwe liturgische 
rangschikking. In de eerste wordt aangegeven waar alle propriumteksten, 
die Mul gebruikte, in de nieuwe ordening terecht zijn gekomen, terwijl 
andersom in de tweede tabel voor elke zondag in de nieuwe ordening wordt 
aangegeven waar de gezangen bij Mul zijn te vinden.  
 
De muziek 
Mul besteedde veel zorg aan de eenheid van elke set door het toonsoorten-
gebruik, door motieven in de drie gezangen van de set te herhalen of door 
gelijke compositietechnieken. In Muls muziektaal horen we altijd in de 
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invloed vanuit het gregoriaans, waar hij mee vergroeid was, meer dan eens 
gebruikt hij letterlijke gregoriaanse motieven. Daarnaast spreekt het vanzelf 
dat Mul veel aandacht had voor de tekst, die op allerlei manieren wordt 
uitgebeeld: droefenis, blijdschap, angst, nederigheid, maar ook de pracht 
en praal van Gods majesteit, ja zelfs de Drie-eenheid – we horen het 
allemaal. Prachtig zijn de vele alleluia-wendingen in de paastijd. Dat de 
orgelpartij daarbij een cruciale rol speelt spreekt vanzelf. Soms is er sprake 
van een bescheiden ondersteuning, maar in de meeste zettingen is de rol 
van het orgel gelijkwaardig aan die van de zangstem en klinken 
illustrerende tekstuitbeeldingen van een grote rijkdom. Toccata’s, solo’s met 
uitkomende stem, trio’s, passages met ostinato’s, canons, fanfares, enz. – 
Muls vindingrijkheid tovert uitermate kleurrijke muziek tevoorschijn en lijkt 
geen grenzen te kennen. Opvallend is de grote hoeveelheid manualiter 
partijen. Hoewel een groot aantal gezangen zonder al te veel moeite is te 
spelen wordt nu en dan van de organist een flinke bedrevenheid verwacht.   
 
De uitgave 
Bij enkele sets geeft Mul aan voor welke stemmen de vocale partijen zijn 
bedoeld. Voor de Advent zijn er drie à capella sets, twee voor ‘voces 
aequales’ op de eerste twee zondagen, en een voor ‘voces inaequales’ op 
de vierde zondag. Voor set nr. 26 Dominica infra Octavam Ascensionis is 
de bezetting SATB + TTB en orgel, dezelfde bezetting als de Missa 
Christus Rex van Andriessen, vrijwel zeker omdat het ordinarium van 
Andriessen in de kathedraal van Utrecht op een zondag in 1942 is 
gecombineerd met het proprium van Mul. Set nr. 41 Dominica XIII post 
Pentecosten is voor SATB en orgel. Een enkel gezang is voor ‘jongens en 
mannen’ of ‘tenoren en bassen’ geschreven. Maar in alle overige sets voor 
eenstemmig koor en orgel geeft Mul geen indicatie. We weten echter dat hij 
zijn propriumgezangen bij voorkeur door jongensstemmen liet zingen. Het 
gebruik van mannenstemmen is zeker niet onmogelijk, maar de slanke 
eenstemmige melodieën, die steeds met doorzichtige begeleidingen 
worden aangevuld, komen het best tot hun recht wanneer ze door pure 
jongensstemmen ten gehore worden gebracht. Ook is in het voorwoord 
informatie toegevoegd over het orgel waarop Jan Mul zijn koor begeleidde.  
De uitgave is praktisch ingericht. Het voorwoord zet uiteen hoe de 
processionele antifonen introitus, offertorium en communio met 
psalmverzen kunnen worden gecombineerd. De psalmverzen die in het 
Graduale Romanum na introitus en communio staan aangegeven zijn 
steeds overgenomen. En alle keren wordt een zodanige kerktoonsoort en 
begintoon van het vers voorgesteld, dat er een goede aansluiting is met het 
slot van de antifoon en met het begin van de herhaling erna.  
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Bestellen 
Op de site van de Jan Mul Stichting www.janmul.nl staat een deel van 
bovenstaande tekst en worden de gezangen van set nr. 17. Dominica IV in 
Quadragesima getoond, die in de huidige liturgie op de ‘Vierde zondag van 

de Veertigdagentijd’ staan. Zo kunt u 
kennis maken met Muls sprankelende 
en toegankelijke muziek. 
De integrale Propriumgezangen voor 
het kerkelijk jaar, een mijlpaal in de 
geschiedenis van de Nederlandse 
Kerkmuziek, kunt u bestellen bij de Jan 
Mul Stichting te Haarlem, telefoon 023-
5241345 of via 
liesbethmul@gmail.com. De kosten 
bedragen € 25,= incl. verzending. Voor 
de Propriumgezangen voor liturgische 
feesten zijn de kosten € 12,= incl. 
verzending. Zoals op de foto is te zien 
zijn de gezangen in een ringband 
gebundeld zodat de pagina’s makkelijk 
omgeslagen kunnen worden.    
Het is verheugend dat bijna 50 jaar na 

het overlijden van Jan Mul zijn hele propriumrepertoire voor het eerst 
integraal beschikbaar is. In de Latijnse liturgie maar ook als zelfstandige 
motetten tijdens een Nederlandstalige viering kunnen de gezangen, vooral 
gecombineerd met een aantal psalmverzen, uitstekend dienst doen.  
Laat de muziek in uw kerken klinken! (Lourens Stuifbergen) 
 

150 jaar koormuziek in de St.-Catharinakathedraal 
te Utrecht in 2019  

Gregorius Magnus Koor / Kathedrale Koor Utrecht en 60 jaar Kathedrale 
Koorschool Utrecht 
 
Geschiedenis KKU 
 
Het Kathedrale Koor Utrecht  
150 jaar geleden, in 1869, werd in Utrecht, de hoofdzetel van katholieke 
kerk in Nederland en zetel van de Aartsbisschop, het koor Sint Gregorius 
Magnus opgericht om de erediensten in de St Catharinakathedraal 
muzikaal op kwalitatief hoog niveau vorm te geven. Passende scholing van 

http://www.janmul.nl/
liesbethmul@gmail.com
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nieuwe zangers heeft daarom vanaf het begin bijzondere aandacht 
gekregen vanwege de bijzondere status van deze Kathedraal.  
 

 
KKU in 2015 

 
De Kathedrale Koorschool  
Aan het begin van de twintigste eeuw maakte de in 1874 opgerichte 
Nederlandse Sint Gregoriusvereniging zich sterk voor een 
Kerkmuziekschool, die als hogere beroepsopleiding in 1925 aan de 
Plompetorengracht in Utrecht van start ging. In 1958 kreeg de 
kerkmuziekschool Rijkserkenning en veranderde de naam in Nederlands 
Instituut voor Katholieke Kerkmuziek, NIKK. Op 12 mei 1959, nu 60 jaar 
geleden, werd onder auspiciën van het NIKK de Kathedrale Koorschool 
opgericht, een lagere school met alleen de groepen 5 t/m 8, aanvankelijk 
alleen voor jongens, al tamelijk snel ook voor meisje, om hen een passende 
opleiding te geven tot zanger bij het koor ‘Gregorius Magnus’. Sinds 1974 is 
dit koor overgegaan in het Kathedrale Koor Utrecht. Tot op de dag van 
vandaag zijn Kathedrale Koor en Koorschool nauw verbonden en willen zij 
hun kerkmuzikale functie op het gewenste niveau vervullen.  
 
Koor en Koorschool nu 
Het Koor bestaat uit +/- 80 vaste zangers, waaronder ongeveer 25 
middelbare scholieren en 40 kinderen uit groep 7 & 8 van de Kathedrale 
Koorschool. Ook heeft het Koor een groep geschoolde projectzangers, die 
regelmatig meezingen. De Kathedrale Koorschool heeft momenteel 80 
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leerlingen, verdeeld over de groepen 5 t/m 8. De Koorschool biedt, 
muzikale en vocale vorming in brede zin, met extra uren koorvorming en 
repertoirestudie door de dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht. Door 
actief bezig te zijn met muziek in een liturgische setting – de hoofdtaak van 
een kathedraal koor - worden kinderen, jongeren, ouders, volwassen 
zangers en hun achterbannen meegenomen in de inhoud en betekenis van 
wat zij zingen. Ze ervaren de rituelen van de kerk, het ritme van het 
kerkelijk jaar, de sfeer tijdens de vieringen. Het vormt ze voor hun leven en 
wij leggen een kiem voor het kunnen ontstaan van spiritualiteit en 
geloofsbeleving. De parabel van de Zaaier dringt zich op.  
 
“Een cadeau aan de stad”  
Omdat het aantal mensen, dat het koor bereikt met zijn liturgische taak, 
beperkt blijft tot de kerkgangers, is het een goed moment om naar buiten te 
treden, de verbinding aan te gaan met de vele inwoners en bezoekers van 
de stad. Het Koor heeft daarom een gevarieerd programma samengesteld, 
met als motto: “een Cadeau aan de Stad” waarin we optreden op bekende 
en onbekende plaatsen, met repertoire van vroeger en nu, werelds en 
kerkelijk, voor jong en oud, in alle gevallen samen met andere Utrechtse 
culturele organisaties.  
 
Het Jubileumprogramma  
10 februari 2019 Openingsconcert in de Catharinakathedraal  
Het KKU zingt met solisten ( professionals én oud-leden van de Kathedrale 
Koor), organist Wouter van Belle , het Cugnon Consort (‘Meesters en 
Gezellen’ orkest van het Utrechts Conservatorium) werken van Andriessen, 
Strategier, van Belle, Beemster, Bernstein en Schubert.  
31 maart 2019 Optreden in Broese boekhandel op zondagmiddag in de 
Boekenweek, Presentatie van de middelbare scholieren van het KKU o.l.v. 
gastdirigent Eduardo López Cabello, met Latijns-Amerikaans werelds 
repertoire.  
19 mei 2019 Optreden in de Bibliotheek Stadhuisbrug door de Kathedrale 
Koorschool met liedjes op teksten van Annie MG Schmidt. Vóór en na dit 
optreden speelt Malgosia Fiebig op het Domcarillon ook liedjes van Annie 
MG Schmidt.  
29 juni 2019 Wandelconcert langs kerken van het Utrechtse Kerkenkruis, 
i.s.m. Kerken Kijken / Kerken Luisteren. Het Koor zingt op vijf locaties, bij 
goed weer merendeels in de open lucht, muziek van vroeger en nu 
gedurende korte concertjes met tussentijds een korte wandeling en 
kunsthistorische toelichting per locatie. De locaties zijn: Janskerk, 
Pieterskerk, Pandhof van de Domkerk, restanten van de Paulusabdij (in het 
Utrecht Archief) en pandhof St Marie / Mariahoek. Ook dan lardeert 
Malgosia Fiebig één en ander op het Domcarillon.  
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9 november 2019 Slotconcert St. Maarten Parade Het Kathedrale Koor 
Utrecht én het eveneens jubilerende Domstad Jeugd Orkest (DJO), en 
verzorgen het slotconcert van de jaarlijkse sfeervolle St. Maarten parade. 
Wouter van Belle’s St. Maarten Cantate zal speciaal voor deze gelegenheid 
door de componist worden georkestreerd!  
Tenslotte hopen we in het najaar van 2019 op een nader te bepalen datum 
een Hoogmis op TV uit te zenden. (Gerard Beemster, dirigent KKU) 
 

KKU in 2018 

 
 

Vraag en aanbod 
 
Vanuit de leden heeft ons deze keer geen ‘vraag of aanbod’ bereikt. Mocht 
u op zoek zijn naar bijvoorbeeld bladmuziek of informatie of juist wat aan te 
bieden hebben, dan is deze rubriek voor en door leden een mogelijkheid. 
Graag mailen aan redactie@kdov.nl. (RH) 
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Korte berichten 
 
BTW-verhoging 
Gezien de voorlichtingscampagne van de Belastingdienst kunnen we er 
vanuit gaan, dat de btw-verhoging van 6% naar 9% gaat. Artiesten en 
musici moeten dus vanaf 1 januari 2019 dit hogere percentage in rekening 
brengen. Stel, je hebt bedragen ‘inclusief’ afgesproken, dan moet je die 
verhoging wel doorberekenen aan je opdrachtgevers. Het is een wettelijke 
verhoging en netto word jij er niet beter of slechter van als je het 
doorberekent. Zelfs in al lopende contacten kan de btw-verhoging worden 
doorberekend, want bepalingen in contracten die dit verbieden zijn nietig!  
En als je al in 2018 gefactureerd hebt voor een concert of evenement in 
2019? De Staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat 
ondernemers niet zullen worden opgezadeld met extra administratieve 
lasten inzake de btw-verhoging. “Daarom zal de Belastingdienst niet gaan 
naheffen op prestaties die pas in 2019 plaatsvinden, maar al in 2018 
betaald zijn”, aldus Wim Rikkert van LamersRozendal. Voor meer info: 
www.lamersrozendal.nl. (RH; bron: ZingMagazine, nr.83, okt./nov. 2018) 
 
Koorzoeker.nl 
Onlangs is de website koorzoeker.nl geopend als platform dat koren met 
hun publiek wil verbinden. Via de website kun je informatie vinden over alle 
koren en vocale groepen in Nederland. Koren kunnen zich aanmelden en 
hun profiel invullen waarna ze door middel van het platform gevolgd kunnen 
worden. Er is een landelijke concertagenda waar koren hun concerten aan 
kunnen toevoegen, net als hun kaartverkoop en nieuwsbriefverzending. 
Deelname aan het platform is gratis met uitzondering van de kaartverkoop. 
Het platform voorziet ook in de mogelijkheid om recensies aan concerten 
toe te voegen. Aan het geheel wordt nog een vacaturesite toegevoegd. 
(RH; bron: Gregoriusblad, 2018, nr.4) 
 
Nieuwe vormgeving NRL-website 
Met ingang van de eerste zondag van het nieuwe liturgische jaar C 
lanceerde de Nationale Raad voor Liturgie een vernieuwing van haar 
website rkliturgie.nl. De vormgeving is aanmerkelijk gebruiksvriendelijker 
geworden, ook op mobiele apparaten. Zo biedt de homepage voortaan een 
directe toegang tot alle actuele artikelen, gegroepeerd volgens rubriek, en 
de zoekfunctie werd uitgebreid met verschillende filters volgens 
de liturgische kalender en de rubrieken van de website. Hierdoor kan de 
gewenste informatie nog sneller gevonden worden. 
Er is ook een nieuwe rubriek ingevoerd met de heilige van de betreffende 
dag. De presentatie van de heilige(n) van de dag leunt qua tekst sterk aan 
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bij het Romeins Martyrologium, dat voor elke dag de heiligen en zaligen van 
de Latijnse Kerk vermeld met een beknopte biografie. Voor meer info: 
www.rkliturgie.nl.  (RH; bron: NRL-nieuwsbrief, 1 dec. 2018) 
 
Bisschoppen gaan door met site Katholiek Leven 
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft besloten door te gaan met 
haar video-kanaal www.katholiekleven.nl. De site werd in 2015 gelanceerd 
en laat via filmpjes, podcasts, fotoseries en berichten zien wat er in de Kerk 
speelt. Zou een bijdrage over liturgische kerkmuziek iets zijn …? (RH; bron: 
Katholiek Nieuwsblad, 30 nov. 2018) 
 
Tweehonderd jaar ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ 
In 2018 is het precies 200 jaar geleden dat het bekende kerstlied voor het 
eerst werd gezongen in Oberndorf (bij Salzburg). Het is inmiddels in ruim 
driehonderd talen en dialecten vertaald! Zoals bekend werd het lied 
gezongen met gitaarbegeleiding, omdat het orgel stuk was.  
Sinds 1937 staat in Oberndorf op de plek van de door overstromingen 
verwoeste Nikolauskirche een kapel, de Stille Nacht-kapel, waar zowel 
schrijver Mohr als  componist Gruber in de glas-in-lood ramen afgebeeld 
zijn. Vanwege de taaloverstijgende vredesboodschap werd het kerstlied in 
2011 door de UNESCO tot immaterieel erfgoed uitgeroepen. (RH; bron: 
Gregoriusblad, 2018, nr.4) 
  
Archief Jacob Bijster naar Nederlands Muziek Instituut Den Haag 
Op vrijdag 23 november jongstleden, exact 60 jaar na zijn overlijden, vond 
in Studio B van de Centrale Bibliotheek te Den Haag de overdracht plaats 
van het archief van componist Jacob Bijster (1902-1958) aan het 
Nederlands Muziek Instituut/Haags Gemeentearchief. Jacob Bijster, 
organist, orgelpedagoog en componist, was van 1922 tot aan zijn overlijden 
als kerkorganist verbonden aan de Doopsgezinde Kerk te Haarlem; 
daarnaast gaf hij regelmatig concerten, onder meer jaarlijks op het Müller-
orgel in de Haarlemse Bavokerk. (RH; bron: NotaBene, dec. 2018) 
 
Aart de Kort 40 jaar organist 
Op 14 september 2018 werd in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in 
Rotterdam stilgestaan bij het feit dat Aart de Kort 40 jaar organist is. Als 15-
jarige begon Aart de Kort (geboren in 1962) zijn loopbaan in de Sint-
Jozefkerk in zijn woonplaats Leidschendam. In 1983 kreeg hij een 
aanstelling als organist bij de O.L.V. Goede Raad in Den Haag. En sinds 
2003 is hij de vaste bespeler van het Elbertse/Adema-orgel in genoemde 
kathedraal.  
Behalve als organist is De Kort ook werkzaam als pianist bij de 
balletafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, koordirigent 
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en componist van talloze koor- en orgelmuziek. Bij zijn 12,5-jarig jubileum 
als kathedraal-organist is De Kort in 2016 al eens onderscheiden met de 
gouden eremedaille voor bijzondere verdiensten van de Nederlandse Sint-
Gregorius Vereniging. (RH; bron: www.orgelnieuws.nl, 12 sept. 2018) 
 
Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed 
Steeds meer kerken worden gesloten, orgels worden niet (of nauwelijks) 
meer bespeeld en professionele organisten worden vervangen door 
amateurs. De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed (VMKE) helpt met 
mentoren het klinkend erfgoed te behouden. Het gaat de VMKE met name 
om het behoeden van orgels voor kwalitatieve achteruitgang nu deze 
steeds minder bespeeld worden; niet alleen door kerksluitingen, maar ook 
door een andere muzikale invulling tijdens de diensten. Amateurs hebben 
vaak niet de juiste kennis in huis. Een mentor van de VMKE kan hier door 
de eigenaar van een instrument gevraagd worden om regelmatig 
onderzoek te verrichten, waardoor een goed advies kan worden afgegeven 
en tijdig noodzakelijk onderhoud kan worden gepleegd. Op de website 
www.nsgv.nl staat een uitgebreider artikel van voorzitter Egbert Hoving. 
(RH; bron: Gregoriusblad, 2018, nr.4) 
 
50 jaar: één organist en één dirigent 
Het feestje half november 2018 van het 50-jarig bestaan van het parochieel 
gemengd koor van de Lourdeskerk in Zuidermeer is bijna ook meteen het 
slotakkoord. Het koor telt nog maar negen leden. Opmerkelijk is, dat het 
koor in zijn bestaan maar één dirigent en één organist heeft gekend. 
Dirigent Jan Tromp en koorlid Bertus Klaver waren al 15 jaar lid van het 
herenkoor, dus ze kregen de Gregorius-onderscheiding en oorkonde voor 
65 jaar koorzang. Ook organist Jaap Buis en de dames Tonie Smits-
Buijsman en Sjaan Vlaar-Verwoerd kregen een onderscheiding en 
oorkonde, maar bij hen bleef de teller staan op 50 jaar. Na Kerst 2018 ‘gaat 
de stekker eruit’ en is het koor ter ziele. (RH; bron: Noordhollands Dagblad, 
19 nov. 2018) 
 
Maarten Seijbel gestopt als voorzitter Stichting Behoud Nederlandse 
Orgel  
Op 20 september jongstleden heeft Maarten Seijbel na 45 jaar het 
voorzitterschap neergelegd van de Stichting tot Behoud van het 
Nederlandse Orgel. De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel 
werd op 20 september 1973 opgericht, met het doel een financiële bijdrage 
te leveren aan restauraties van historische orgels in Nederlandse (kerk-
)gebouwen. Deze steun wordt verleend in de vorm van giften of rentevrije 
leningen. De gelden die hiervoor benodigd zijn, worden bijeengebracht door 
middel van donaties, giften en legaten. De Stichting heeft door vele 

http://www.orgelnieuws.nl/
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particuliere bijdragen restauraties van een groot aantal historische orgels 
mede mogelijk gemaakt. Maarten Seijbel was tot 2004 organist van de 
Grote of St.-Nicolaaskerk te Elburg. Hij richtte in 1977 het Nationaal 
Orgelmuseum op en is momenteel vice-voorzitter van het museum. In 2010 
werd Seijbel benoemd tot ereburger van de gemeente Elburg. (bron: 
NotaBene, okt. 2018) 
 
Nationaal Orgelmuseum is nu Geregistreerd Museum 
Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg is per 1 januari een Geregistreerd 
Museum. Dat betekent tevens, dat bezoekers met een Museumjaarkaart er 
nu ook gratis in mogen. Het heeft een aantal jaren geduurd, omdat niet 
alleen de collectie aan de museumrichtlijnen moet voldoen, maar ook de 
klimaatbeheersing op orde moet zijn en er ‘goed bestuur’ op financieel 
gebied moet zijn. Dat betekende dus veel ‘papierwerk’.  
(RH; bron: orgelnieuws.nl, 26 nov.. 2018) 
 
Festivo en Musiscript wordt voortgezet door STH 
STH Records gaat de activiteiten van het cd-label Festivo en Uitgeverij 
Musiscript voortzetten. Dit is begin november 2018 bekend geworden. Zo’n 
vijftig jaar geleden begonnen Herman en Lieke van Vliet met het uitbrengen 
van orgelopnamen van toonaangevende binnen- en buitenlandse 
organisten. Daarnaast werd bladmuziek uitgegeven. Op 25 mei 2018 
overleed Herman. Zijn vrouw heeft nu besloten dat het tijd is om Festivo 
over te dragen. STH was al samenwerkingspartner. Bestellingen van cd’s 
en bladmuziek kan al via STH. Meer info via www.sthrecords.nl, 
https://festivo.nl of www.musiscript.nl. (RH; bron: De Orgelvriend, dec. 
2018) 
 
Liederen 
In 2013 ontwikkelde muziekdocent Matthijs Overmars een website met het 
verzamelde liedrepertoire van de vrijescholen in Nederland. Hierover is 
eerder in ons KDOV-blad gepubliceerd. De website is vrij toegankelijk en de 
liederen zijn voor iedereen makkelijk te downloaden. Werd er vijf jaar 
geleden begonnen met 800 liederen, inmiddels zijn dit er zo’n 3.000. Er zijn 
niet alleen nieuwe functionaliteiten, maar er is ook een Engelse en Duitse 
versie bijgekomen. Voor meer info: www.vrijeschoolliederen.nl of 
www.waldorfschoolsongs.com. (RH; bron: ZingMagazine, nr.83, okt. 2018) 
 
Diocesane onderscheiding Sint Bavo 
Op 11 augustus 2018 heeft de heer L.Th.J. Dobbe vanwege zijn inzet voor 
de diverse activiteiten rond het Willibrordusorgel (de organisatie van de 
Zaterdagmiddagconcerten) in de St. Bavo kathedraal te Haarlem de 
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https://festivo.nl/
http://www.musiscript.nl/
http://www.vrijeschoolliederen.nl/
http://www.waldorfschoolsongs.com/
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diocesane onderscheiding Sint Bavo ontvangen. (bron: Samen Kerk, okt. 
2018) 
 
Meer muziek in de klas 
Ilse de Lange, ambassadeur van de stichting Méér Muziek in de Klas, gaat 
muziekles geven op de basisschool. Leerkrachten en leerlingen kunnen via 
Schooltv twaalf weken lang van haar leren hoe leuk en makkelijk muziek 
maken in de klas is. Haar lessen, korte ‘muzikale energizers’, duren twee 
minuten en hebben verschillende thema’s. Aan bod komen zingen, 
bewegen, lezen en noteren, luisteren en zelf muziek maken. Voor meer 
info: www.schooltv.nl en www.meermuziekindeklas.nl. 
(RH; bron: ZingMagazine, dec./jan. 2018-2019) 
 
Prinsjesdag: flinke investering in cultuurparticipatie 
OCW investeert in 2019-2022 ruim 35 miljoen in cultuurparticipatie. Met een 
matchingsregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, ondersteuning van 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en 1 miljoen extra voor de Brede Regeling 
Combinatiefuncties. Op 1 januari 2019 wordt de regeling voor 
combinatiefuncties aangepast (voorheen Brede Impuls Combinatiefuncties). 
De nieuwe regeling krijgt een andere focus en er komt meer budget 
beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in 
Nederland uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) 
functionarissen breder ingezet worden. Het ministerie van OCW stelt 
structureel nog 1 miljoen euro extra beschikbaar voor cultuurcoaches 
middels deze regeling. Misschien een idee voor orgelconcertcommissies 
om met deze cultuurcoaches tot een samenwerking te komen? (RH; bron: 
www.lkca.nl, 18 sept. 2018) 
 
Regiobijeenkomst VBMK in Kathedrale Basiliek Bavo Haarlem  
'De schoonheid van het gebouw: elk kerkgebouw heeft een verhaal'. Onder 
dit thema vond op donderdag 6 december in de prachtige Kathedrale 
Basiliek Sint-Bavo een regiobijeenkomst plaats van de Vereniging 
Beheerders Monumentale Kerkgebouwen (VBMK). Tijdens deze 
bijeenkomst stond de vraag centraal hoe kerkbeheerders hun 
kerkgebouwen met hun fraaie interieurs tot waarde kunnen maken en 
daarmee een breder publiek kunnen bereiken. Velen zijn op zoek naar 
kerkgebouwen die hun deuren openzetten. Openstelling is voor veel kerken 
een geweldige manier om de centrale plaats in de samenleving (opnieuw) 
in te nemen en om nieuwe doelgroepen te bereiken. Deze regiobijeenkomst 
werd samen georganiseerd met Museum Catharijneconvent (MCC). De 
afgelopen twee jaar heeft MCC samengewerkt met zestien kerken en 
synagogen om hun openstelling te optimaliseren. Alle locaties worden 
gebruikt voor de eredienst, maar samen vormen ze nu ook het Grootste 
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Museum van Nederland. Hoe kan openstelling van uw kerk eruit zien? Wat 
is er nodig? Wat wil het publiek dan zien, horen, ervaren? Wim 
Eggenkamp, voorzitter van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, 
Anique de Kruijf, projectleider van het Grootste Museum van Nederland, 
Frank Migchielsen, directeur van de Grote Sint Laurenskerk Rotterdam en 
Rudi Mannaerts, pastoor van de Sint-Andrieskerk en Voorzitter van 
Toerismepastoraal Antwerpen verleenden hun medewerking.  
De VBMK is een kerkelijk ongebonden vereniging en telt onder haar leden 
meer dan 600 grote en kleine kerken, stads- en plattelandskerken, 
monumenten en beeldbepalende kerkgebouwen. Voor meer info: 
www.vbmk.nl. (RH; bron: NotaBene, dec. 2018) 
 
3D in monumentenzorg 
De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) 
onderzoekt in hoeverre het 3D scannen verwerkt kan worden in de 
richtlijnen. Voor het arbeidsintensieve opnemen en inmeten van onderdelen 
van monumenten, bijvoorbeeld de kozijnen, kan een 3D scan een goed 
alternatief vormen. ‘Een moderne techniek ten behoeve van een oud 
ambacht, dat ook nog eens zeer effectief kan blijken voor het 
enthousiasmeren van nieuwe, jonge vakmensen’, aldus projectleider Ron 
Spaan. Uiteraard is deze techniek ook handig voor orgelbouwers/-
restauraties. (RH; bron: nieuwsbrief ERM, okt. 2018) 
 
Muziekvakbeurs in Frankfurt 
De grootste vakbeurs voor de muziekindustrie in Europa wordt van 2 tot en 
met 5 april 2019 gehouden in Frankfurt. De ‘Musikmesse” brengt bedrijven 
samen met retailers, professionals uit de muziekinstrumentensector en 
muzikanten van over de hele wereld. Elk jaar komen er bezoekers uit ruim 
150 landen. Benieuwd welke orgelinstrumentenbouwers en koor-/orgelcd-
labels er zijn ….! 
(RH; bron: ZingMagazine, dec./jan. 2018-2019) 
 
Zanger Sting is dankbaar voor zijn katholieke roots 
De katholieke liturgie en kerkmuziek zijn een belangrijke bron voor het werk 
van de Britse musicus Sting. Dat zegt de voormalige leadzanger van The 
Police (1977-1986) en later solo-artiest in een interview met de National 
Catholic Register. Sting (1951) componeerde een Dies Irae die het Laatste 
Oordeel beschrijft voor een multimediale show rond de Sixtijnse Kapel. 
Hoewel niet meer praktiserend, put hij nog altijd inspiratie uit de liturgie. “Ik 
was misdienaar en leerde de Latijnse Mis, maar ik hield vooral van 
gregoriaans. Ik denk dat ik bij het componeren nog steeds iets van die 
cadans in mijn composities meedraag. Dus daar ben ik dankbaar voor”. 
(RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, 17 aug. 2018) 
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(advertentie) 

 

Het bestuur van de St. Franciscus Xaveriuskerk (‘De Krijtberg’), Singel 448 te 

Amsterdam roept in verband met het vertrek per 1 april 2019 van de huidige 

functionaris sollicitanten op voor de functie van 

 

dirigent/organist van de gregoriaanse Schola cantorum 

 

Taakomschrijving: 

 

- Het leiden van de gregoriaanse Schola cantorum tijdens de wekelijkse 

Latijnse liturgische vieringen en repetities. Het gregoriaans wordt gezongen 

naar de semiologische inzichten volgens Solesmes. 

- Het op het orgel begeleiden van de gregoriaanse volkszang tijdens de 

liturgische vieringen.  

- Het zingen van de gregoriaanse solistische gezangen zoals de Graduale- of 

Tractusverzen, de Chronista-partij in de gregoriaanse passie, enz. 

 

• De kandidaat dient affiniteit te bezitten met de Latijnse liturgie en in het 

bezit te zijn van de vereiste diploma’s c.q. bevoegdheden. 

• De Latijnse Hoogmis is op zondagmorgen om 11.00 uur. De wekelijkse 

repetitie is op maandagavond van 19.30-21.00 uur. In overleg met de 

leden van de schola is een andere repetitieavond niet bij voorbaat 

uitgesloten.    

• De Schola cantorum bestaat uit 7 mannen in de leeftijd van 35 tot 75 jaar. 

• In de Krijtberg staat een groot 2-klaviers Adema-orgel uit 1907, dat in 

1985 gerestaureerd is en sindsdien bij de firma Adema in onderhoud is.  

De honorering is volgens de richtlijnen van het Nederlandse episcopaat. 

 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de huidige functionaris Lourens Stuifbergen, 

mobiel 06-14385995 of via email lbhmstuifbergen@gmail.com  

Sollicitaties richten naar rector B. Frie SJ, rector@krijtberg.nl   
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mailto:rector@krijtberg.nl


 
KDOV-blad Winter 2018 | 27 

Activiteiten 
 
Muziek in de Cathrien te Eindhoven 

Wouter van der Wilt, organist van de 
Hoflaankerk in Rotterdam speelt 
tijdens Orgelmuziek in de Cathrien op zater-
dag 22 december om 15.00 uur koraalfanta-
sieën van Heinrich Reimann en Max Reger, 
kerstmuziek van Bram Beekman en een 
improvisatie op het bekende Rorate caeli. 
Max Reger schreef zijn drie Choralfanta-

sieën Op. 52 in september 1900 in een tijdsbestek van 10 dagen. 
Vergeleken met de eerdere koraalfantasieën die hij schreef en waarin hij 
zocht en experimenteerde met de vorm van de koraalfantasie, komt die hier 
tot een absoluut hoogtepunt. Kenmerkend is het door hem ontwikkelde 
principe om naast de steeds gevarieerde melodie van het koraal, ook een 
ander, vrij thema in het spel te brengen. Daardoor krijgt het werk nog meer 
samenhang en symfonische allure. Groot compositorisch meesterschap 
blijkt uit deze - “kein Ohr hat je gehört”- hemelse lofzang.  
 
Weekend Engelse choral Evensong 
In veel Engelse kathedralen wordt al bijna vijf eeuwen lang de Evensong 
gezongen. Een avonddienst die op enkele gesproken bijdragen na, vrijwel 
in zijn geheel wordt gezongen. Vaste elementen zijn onder andere het 
Magnificat & Nunc Dimittis en de Preces en Responses. Bent u een ervaren 
koorzanger en kunt u zelfstandig de vroeg aan u verstuurde muziek 
instuderen, dan nodigen wij u uit voor deelname aan het studieweekend 
Evensong. 
In dit weekend zal onder leiding van de Engelse dirigent Peter Leech een 
volledige Evensong worden ingestudeerd om die dan op zondag 24 februari 
om uit te voeren. De ontvangst is op vrijdag 22 februari 2019 om 19.30 uur.  
Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen: 
Dagarrangement € 155,-: Inclusief warme lunch zaterdag- en 
zondagmiddag, snack om 16.30 uur op zondag, exclusief overnachting en 
ontbijt. 
Weekendarrangement € 280,-: Inclusief 2 overnachtingen (2 
persoonskamer) in het klooster, ontbijt, warme lunch en avondbrood op 
zaterdag, op zondag warme lunch en een snack in plaats van avondbrood. 
Voor alle deelnemers geldt inclusief: 
- een studiesyllabus met bladmuziek van tevoren toegezonden 
- MIDI files 
- koffie en thee gedurende het weekend 
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- professionele begeleiding en een organist voor de muzikale begeleiding 
Voor meer info: www.kloosterhuissen.nl (RH) 
 
Nationaal Middenkorenfestival 2019   
Het Nationaal Middenkorenfestival wordt om het jaar gehouden.  
Op zaterdag 9 maart 2019 wordt het eerstvolgende Nationaal Middenkoren-
festival gehouden. Er kunnen maximaal 16 koren meedoen. Je kunt 
meedoen in de competitie of als koor aangeven dat je buiten de competitie 
wilt meedoen. Als je niet meedoet in de competitie krijg je tóch een 
juryrapport. 
Elk deelnemend koor kan een eigen gekozen (inzing)lied kiezen. Dit lied 
wordt niet beoordeeld. Vervolgens zing je als koor een zelf te kiezen lied 
binnen het thema "vol van verlangen", plus een lied uit de verplichte 
werken.  Last but not least kun je een vrij lied buiten het thema zingen. 
Als Middenkoor is dit dé uitgelezen mogelijkheid om de kwaliteit van je koor 
te verhogen. En verder is het altijd een ontzettend gezellige en muzikaal 
enerverende dag. Een aanrader.  
Voor meer info: http://www.code-music.nl/agenda/activiteiten-uitgelicht (RH) 
 
Oude Muziek Nu 
Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 2019 vindt in Hoorn voor de tweede keer 
het Festival Hoorn – Oude Muziek Nu plaats. Kamerkoren met oude muziek 
op het repertoire kunnen zich aanmelden voor een optreden van 25 
minuten, desgewenst met beoordeling door een specialist. Er is géén 
competitie-element, wel wordt er uiteindelijke een publieksfavoriet 
aangewezen. Dit winnende koor krijgt een workshop aangeboden door Jos 
van Veldhoven of Michiel Meijer. Tijdens het festival verzorgt Van 
Veldhoven een masterclass voor (koor)dirigenten die meer willen weten 
over het uitvoeren van muziek van Händel of Bach. Meijers geeft een 
workshop voor zangers. De workshop en masterclass worden afgesloten 
met een openbaren presentatie in de Oosterkerk in Hoorn. Voor meer info: 
https://oudemuzieknu.nl. (RH; bron: ZingMagazine, dec./jan. 2018-2019) 
 
Nederlands Gregoriaans Festival  
Van vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni 2019 zal het 7e Nederlands 
Gregoriaans Festival plaatsvinden in de binnenstad van 's-Hertogenbosch.  
Bij het ter perse gaan van dit KDOV-blad was het programma nog niet 
bekend. Voor meer info: www.gregoriaansfestival.nl. (RH) 
 
Internationaal Schnitger Orgelconcours 
Van 21 t/m 28 juni 2019 vindt de 13e editie van het Internationaal Schnitger 
Orgelconcours plaats op de orgels in de Grote St.-Laurenskerk en de 
Kapelkerk in Alkmaar. Het concours bestaat uit een voorselectie en drie 

http://www.kloosterhuissen.nl/
http://www.code-music.nl/agenda/activiteiten-uitgelicht
https://oudemuzieknu.nl/
http://www.gregoriaansfestival.nl/
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rondes. De drie rondes zijn toegankelijk voor publiek. Deelname staat open 
voor vakorganisten en vergevorderde orgelstudenten die geboren zijn na 30 
juni 1982. De inschrijving sluit op 31 januari 2019 en dient via het formulier 
op de concourswebsite te gebeuren, dat te vinden is op 
www.orgelfestivalholland.nl/concours. (bron: NotaBene, nov. 2018) 
 
69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek  
De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zondagmiddag 
21 juli tot en met zaterdag 27 juli haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek 
in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp.  
Ook dit jaar is het mogelijk om, naast deelname aan de volledige week, ook 
halverwege de week (op woensdag 24 juli) in te stromen om deel te nemen 
aan de repetities van een Kleinkoor. Dit koor zal bestaan uit mensen die 
een zeer ruime ervaring hebben in het zingen in een kamerkoor en die 
vooraf de bladmuziek ingestudeerd moeten hebben, zodat op de repetities 
direct aandacht kan worden besteed aan de muzikale afwerking. Voor dit 
Kleinkoor zullen vooraf op twee zaterdagen in mei (4 of 11 mei in de 
Lutherse Kerk in Utrecht) stemtesten afgenomen worden door de dirigenten 
Hans Jansen en Els Hermanides. Tijdens de week zullen zowel aparte als 
gemeenschappelijke repetities zijn. Op zondagavond 21 juli zal het grote 
Weekkoor medewerking verlenen aan de dienst in de kapel in Denekamp.  
Tijdens het slotconcert op zaterdag 27 juli in de Dorpskerk in Wilp wordt 
dubbelkorige muziek uitgevoerd door beide koren samen en apart van 
elkaar. Muziek van o.a. Heinrich Schütz, Henry Purcell, Dietrich Buxtehude, 
Georg Philipp Telemann, Siegfried Reda en Ernst Pepping zal op het 
programma staan. Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) 
zijn € 590 voor een eenpersoonskamer en € 525 voor een 
tweepersoonskamer. Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in 
het Kleinkoor € 295 (eenpersoonskamer) en € 265 
(tweepersoonskamer).Voor jongeren zonder regulier inkomen € 265 (hele 
week) en € 135 (vanaf woensdag). Meer informatie en aanmelden: 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via ineke3110@gmail.com.  
 

  

http://www.orgelfestivalholland.nl/concours
http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
mailto:ineke3110@gmail.com
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Maarschalkerweerd en zoon in kerkorgels1  
Paul Houdijk 

 
Zo luidde de letterlijke tekst van het bordje bij de deur van Michael 
Maarschalkerweerd aan de Zuilenstraat 14 te Utrecht. Achter dit pand 
bevond zich de orgelmakerij op het huidige terrein van het Museum 
Catharijneconvent. Daar vandaan was het slechts enkele passen gaans 
naar de aartsbisschoppelijke kathedrale kerk van Ste. Catharina, waar 
Maarschalkerweerd al in 1874 een klein jubee-orgel had geplaatst en in 
1903 een van zijn meesterwerken zou bouwen. 
 
Veranderingen in de negentiende eeuw 
De negentiende eeuw is een periode van grote technische, geestelijke, 
sociale, economische en politieke veranderingen. De ontdekking van de 
elektriciteit, uitvindingen als die van de stoommachine, de aanleg van de 
spoorwegen, de industrialisatie, de ontwikkelingen in de wetenschap en de 
filosofie, hebben grote gevolgen gehad. Dit alles is niet voorbijgegaan aan 
de wereld van de kunst, de muziek, en de orgelkunst in het bijzonder.  
Er openbaren zich tal van nieuwe mogelijkheden in de muzie-
kinstrumentenbouw en nieuwe vergezichten aan de componisten. Het is de 
fascinerende tijd van het symfonieorkest, de piano, het harmonium, de 
verdere ontwikkeling van strijk- en blaasinstrumenten, de grootse 
symfonische fresco's, de expansie van de opera tot totaaltheater 
(Gesamtkunstwerk), en een schat aan pianomuziek. De Romantiek wordt 
mainstream.  
 
Veranderingen in de orgelkunst 2 
In de landen om ons heen, en later ook in Nederland,  vinden ingrijpende 
ontwikkelingen plaats in de orgelbouw in wisselwerking met het 
componeren van orgelmuziek. De componisten maken muziek die bij de 
nieuwe orgels past, en de orgelmakers  bouwen orgels die toegerust zijn 
voor de nieuwe muziek, en daarmee inspiratiebron zijn voor de 
componisten. Iets soortgelijks geldt ook voor het harmonium en de harmo-
niummuziek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de dynamische 
mogelijkheden van dit nieuwe tongeninstrument, het orgue expressif, 
dat  naast het orgel een grote plaats zal gaan innemen in de muziekcultuur. 
 
In de orgelklank voltrekt zich een grote verandering, die van een 
klankopbouw 'in de hoogte' naar een 'in de breedte'. Men bereikt dit door 
het plaatsen van relatief meer grondstemmen en van nieuwe registers, 
zoals doorslaande tongwerken, overblazende fluiten en zwevend gestemde 
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registers als de Voix céleste, en het toepassen van nieuwe intonatie-
technieken. Het resultaat is een volle, milde, warme klank.  
Dit zien we overal in Europa en Amerika, en in Nederland in de orgelbouw 
van Maarschalkerweerd en andere orgelmakers. In zijn boek Over orgels 
schrijft Maarschalkerweerd iets dat wel als het meest wezenlijke voor de 
orgelklank in zijn tijd mag gelden, namelijk dat de achtvoets-grondstemmen 
de voornaamste zijn, en vulstemmen slechts dienen om de grond-
stemmenklank enigszins bij te kleuren. Vulstemmen mogen nooit over-
heersen. 
Net zoals bij andere muziekinstrumenten al het geval was, wil men ook in 
het orgel de mogelijkheid aanbrengen van dynamische expressie. Dit 
bereikt men met nieuwe vindingen in de technische aanleg van het orgel, 
zoals de crescendokast, combinatietreden, en het generaalcrescendo.  
men zou kunnen zeggen dat de orgelklank van deze nieuwe tijd zich 
verhoudt tot die van daarvoor ongeveer als die van de piano tot die van het 
klavecimbel. 
 
Behalve in de klank en de techniek van het orgel verandert er ook iets in de 
opvattingen over het orgelspel. Het gaat om de legatogrondhouding. Het 
articuleren van kleine motiefjes of zelfs losse noten, zoals in de twintigste 
eeuw nog vaak werd verondersteld de bedoeling te zijn bij muziek uit de 
Barok, is niet wat men wil. Men denkt niet in los van elkaar gespeelde noten 
maar vooral in  langere zins- en melodiebogen. Dit is ook bepalend voor 
vinger- en voetzettingen (o.m. vingersubstitutie en hak/teenspel). Het wordt 
veelal beschouwd als de ware rustig vloeiende kerkelijke orgelstijl. 
 
Michael Maarschalkerweerd (1838-1915) 3 
Michael Maarschalkerweerd mag worden beschouwd als een der 
voornaamste Nederlandse orgelbouwers uit de latere negentiende eeuw. 
Hij werd in Utrecht geboren als zoon van Pieter Maarschalkerweerd (1812-
1882), die hem het orgelmakersvak leerde. Op zijn beurt had Pieter het vak 
geleerd bij de destijds beroemde orgelmaker Jonathan Bätz.  
Voor het merendeel bouwde Maarschalkerweerd voor rooms-katholieke 
kerken, maar daarnaast heeft hij ook voor een aantal protestantse kerken 
gebouwd zoals de Augustijnenkerk in Dordrecht, en eveneens voor niet-
kerkelijke instellingen zoals het Concertgebouw in Amsterdam.  
Het werk van Maarschalkerweerd wordt gekenmerkt door een hoog am-
bachtelijk niveau, grote degelijkheid van de materialen en de constructies, 
en door zijn doordachte en zeer verfijnde intonatiekunst.  
In zijn orgelbouw zijn invloeden uit zowel de Duitse als de Franse 
orgelbouw waarneembaar. Ook hij bouwt nieuwe registers, past de nieuwe 
intonatietechnieken toe en de nieuwe vindingen in de technische aanleg 
van de orgels. Klankesthetisch blijven vooral Franse invloeden 
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waarneembaar. Dit geldt ook voor het orgel in de Utrechtse Ste. Catharina: 
klankesthetisch is nog veel Franse invloed waarneembaar, terwijl het orgel 
al wel is voorzien van een rein-pneumatische tractuur, zoals die in Duits-
land werd toegepast.  
 
De katholieke emancipatie, de neogotiek en het St. Bernulphusgilde 4 
Voor een groot deel kan het werk van Maarschalkerweerd worden gezien in 
het licht van  de vele  cultuuruitingen die samenhingen met de katholieke 
emancipatie. Sinds de nieuwe Grondwet van 1795 was er weer 
godsdienstvrijheid in Nederland. De katholieken konden tal van nieuwe 
kerken bouwen. Aanvankelijk gebeurde dit veel in neoclassicistische stijl, 
maar zeker in de tweede helft van de eeuw werd in de architectuur de 
neogotiek de meest in het oog springende ontwikkeling. In de nieuwe 
kerken, kapellen van kloosters, ziekenhuizen, scholen, woonvoorzieningen 
voor ouderen enz. moest een orgel worden geplaatst. Voor de orgelmakers 
waaronder Maarschalkerweerd brak er een periode aan van grote bloei.   
 
In dit verband moet het St. Bernulphusgilde worden genoemd, een Utrechts 
kunstenaarscollectief, in 1869 opgericht door G.W. van Heukelum, 
toen  kapelaan van de Ste. Catharina kathedraal. Het hield zich bezig met 
kerkbouw en -interieurs. Ook Maarschalkerweerd was er lid van. Het gilde 
heeft vele kerken opgeleverd die als ‘Gesamtkunstwerke’ kunnen worden 
gezien, het resultaat van het samenwerkingsverband van architect Tepe, 
beeldhouwer Mengelberg (de vader van de beroemde dirigent), de 
glazenier Geuer, de schilder Lindsen en de edelsmeden Brom, compleet 
met een orgel van Maarschalkerweerd. 
De westwand met het orgel van de Utrechtse Ste. Catharinakathedraal 
vormt een voorbeeld van dat samenwerkingsverband. Een fraai detail is 
bijvoorbeeld dat de trapsgewijs verlopende daklijst van de orgelkast 
overeenkomt met de verticale banen in het raam. 
 
Invloed van het Caecilianisme? 5 
In de katholieke kerkmuziek van vooral de tweede helft van de negentiende 
eeuw was vooral in Duitsland en Nederland het Caecilianisme de 
dominante stroming. Als reactie op een als te concertant ervaren 
kerkmuziekpraktijk in de eerste helft van de eeuw wilde men weer meer 
liturgische kerkmuziek. Men oriënteerde zich op het gregoriaans en de 
oude meerstemmigheid, waarbij de muziek van Da Palestrina als 
hoogtepunt werd beschouwd. Het orgel had daarbij een ondergeschikte, 
begeleidende rol, en mocht ‘de stemmen der zangers niet onderdrukken’. 
Concreet betekende dit dat de orgelklank zodanig zacht moest zijn dat de 
onbeklemtoonde lettergrepen in een gezongen tekst nog goed 
verstaanbaar bleven. Zou dit een verklaring kunnen zijn voor de relatief 
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milde intonatie van, en de relatief vele zacht klinkende registers in, veel 
orgels van Maarschalkerweerd? Of zou het kunnen zijn dat sommige van 
zijn orgels, waaronder dat in de Utrechtse Ste. Catharina, nu relatief zacht 
klinken als gevolg van ingrepen in de intonatie uit later tijd?   
 
De taak van het orgel 
 
En toen daalde er een fraai gezang  
Opgebouwd uit donkere en heldere stemmen 
Tezamen met het geluid van een orgel geheimzinnig neer 
Uit de allerhoogste achter wierookdamp verscholen gewelven.  

(Victor Hugo) 

 
Net als voor de meeste orgels uit die tijd, en ook nog een groot gedeelte 
van de twintigste eeuw,  in katholieke kerken in Nederland geldt ook voor 
de orgels van Maarschalkerweerd dat zij in de eerste plaats een functie 
hadden in de eredienst. De orgels waren voornamelijk bedoeld voor de 
begeleiding van het gregoriaans, en het koor, in het bijzonder in de destijds 
veel gecomponeerde missen voor (mannen)koor en orgel. 
  
Naast het begeleiden van de koorzang  kon en kan het orgel nog een heel 
andere taak hebben. Vooral met zachtklinkende registers moest het met 
improvisatie en literatuurspel, de gelovigen stemmen tot inkeer en gebed, 
en hen in vervoering brengen, wat eigenlijk wil zeggen: vervoeren naar het 
Bovennatuurlijke. Men moet zich realiseren dat in Katholieke kerken in 
Nederland orgelconcerten zoals wij die thans kennen, met negentiende-
eeuwse muziek gespeeld op een negentiende-eeuws orgel in een 
negentiende-eeuwse kerk, in de negentiende eeuw zelf in principe niet 
voorkwamen! Enkele inspelingsconcerten uitgezonderd.  
Op de middelgrote en grotere orgels kan desondanks veel literatuur zeer 
overtuigend worden vertolkt. In het bijzonder geldt dit zeker ook voor het 
orgel in de Ste. Catharina kathedraal, wat met een aantal cd-opnames al is 
aangetoond. 
 
Noten 
1 P.A.P. Houdijk, Maarschalkerweerd en Zoon in kerkorgels, gepubliceerd 
op www.paulhoudijk.nl 
2 Msw. in ko. hoofdstuk 5 De aard en het juiste gebruik 
3 Msw. in ko. hoofdstuk 1 Een eeuw geschiedenis Maarschalkerweerd 
4 Msw. in ko. hoofdstuk 3 Historische achtergronden 
5 Msw. in ko. hoofdstuk 4 Kerkmuzikale ontwikkelingen 

(wordt vervolgd) 
 

http://www.paulhoudijk.nl/
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Orgelbouwnieuws 
 
Bovenkerk/Amstelveen, St. Urbanuskerk 
De Sint-Urbanuskerk in Bovenkerk in de gemeente Amstelveen is door een 
zware brand verwoest. Op 15 september 2018 brandde de kerk grotendeels 
uit. Toch betekent dit niet het einde van de kerk. “We hebben deze kerk al 
eens gerestaureerd; dat willen we nu opnieuw doen”, zegt pastoor Eugène 
Jongerden. Iets in de meterkast heeft de brand veroorzaakt. 
De pilaren en de kerktoren staan nog overeind. Het tabernakel, de 
kruiswegstaties, een Mariabeeld en een paaskaars hebben de brand 
overleefd. ”Ik zie het als een teken van hoop dat we die paaskaars veilig de 
kerk uit hebben kunnen dragen.”, aldus de pastoor. 
De Sint-Urbanuskerk werd in 2010 gesloten voor restauratie. In 2016 werd 
de kerk heropend. De restauratie van het Jules Anneessens-orgel kwam 
eerder dit jaar gereed. De zondag na de brand zou een feestelijk 
openingsconcert plaatsvinden door onder meer de achterkleinzoon van de 
orgelbouwer, de 17-jarige Antoine Anneessens uit België. 
In de kerk stond sinds 1930 een Adema-orgel dat in zo slechte staat 
verkeerde dat het in 2002 vervangen werd door een twee-klaviers 
pneumatisch orgel uit 1930, gemaakt door de Belgische orgelmaker Jules 
Anneessen. Dit orgel met 28 registers en vrij pedaal en met een beeld van 
de heilige Cecilia, stond oorspronkelijk in de Sint-Annakerk in Breda, die in 
1997 buiten gebruik werd gesteld. Een restauratie kwam gereed in 2018, 
maar het feestelijke openingsconcert op zondag 16 september werd 
verijdeld door de grote brand die de kerk een dag eerder trof. Omdat de 
toren bij de brand behouden is gebleven, is nog onduidelijk in welke staat 
het daarin geplaatste Anneessens-orgel zich precies bevindt.  
“Ik heb goede hoop dat de kerk herbouwd gaat worden”, zegt Jongerden. 
“Het is tenslotte een rijksmonument. Voor de Sint-Urbanuskerk was ook 
een centrale rol voor de toekomst van onze parochie weggelegd: als 
andere kerken door leegloop hun deuren zouden moeten sluiten, zou deze 
kerk hun gelovigen overnemen. We hebben deze kerk al eens 
gerestaureerd, en dat willen we nu opnieuw doen.” (RH; bronnen: website 
Katholiek Nieuwsblad, 18 sept. 2018; www.urbanusbovenkerk.nl, 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Urbanuskerk_(Bovenkerk) en 
www.orgelnieuws.nl – 17 sept. 2018)  
Een schrale troost: Een registratie van de repetitie van een deel van het 
optreden zoals deze op 16 september bij de inwijding van het orgel te horen 
zou zijn is te beluisteren op de site van de Urbanuskerk. De opname is van 
2 dagen voor de brand. “Het is de opname van een klein deel van de 
repetitie voor het openingsconcert. U hoort hier het orgel (en sopraan) hoe 
het klonk- net gerestaureerd op 13 september 2018, – 2 dagen voor de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijporgel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Register_(orgel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedaal_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cecilia_(heilige)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breda_(stad)
http://www.urbanusbovenkerk.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Urbanuskerk_(Bovenkerk)
http://www.orgelnieuws.nl/
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verwoestende brand.”, aldus de muzikanten die zouden optreden. (bron: 
http://www.urbanusbovenkerk.nl ; De Orgelvriend, nov. 2018) 
 

 
(foto van het orgel vóór de brand: website parochie) 

 
 
Tweede orgel voor Grote Kerk, Terneuzen 
De Stichting Behoud Grote Kerk Terneuzen heeft een tweede orgel kunnen 
aankopen. Het betreft een unit-orgel van de firma Bernard Pels uit 1958 
(Opus 433), afkomstig uit de R.K. Sint Barbarakerk in Breskens. Daar werd 
het sinds 1999 niet meer bespeeld. Begin 2018 heeft genoemde stichting 
dit orgel aangekocht om het te kunnen gebruiken bij ensemblespel, 
(orgel)concerten en kooruitvoeringen. Direct na Pinksteren is het 
overgebracht, nagekeken en gerepareerd. In september is het geïntoneerd 
en gestemd, waarna op 3 november de officiële ingebruikname was, 
waarbij muziek werd uitgevoerd die ook bij de ingebruikname op 4 mei 
1958 in Breskens is gespeeld. (RH; bron: De Orgelvriend, okt. 2018) 
 

http://www.urbanusbovenkerk.nl/
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Nieuwe uitgaven 
 
Sieur Jacobus Zeemans 
Onder deze titel liet de Stichting  Orgelkring “Jacobus Zeemans” een 
beknopt boekje verschijnen over deze Brabantse organist en orgelmaker 
die o.a. organist was van de Grote  Kerk te Breda. 
In het voorwoord lezen we dat in 1992 het 275 jaar geleden was dat 
Jacobus Zeemans het orgel van Leur opleverde. Dat was toen de 
aanleiding om dit boekje te laten verschijnen.  
In 2017 bestond het orgel van Leur drie eeuwen en dit was de aanleiding 
tot de uitgave van deze (bijgewerkte) versie.  
 
Het is een beknopte levensbeschrijving van de levensloop van Zeemans. In 
deze uitgave zijn alle nieuwe feiten die sedert 1992 gevonden zijn verwerkt. 
Het boek start met een opsomming van de orgelmakers die vóór Jacobus 
Zeemans in de omgeving van Breda werkten. Daarbij wordt de naam van 
Hendrich Metzker veelvuldig genoemd. Voor wie niet bang is voor een 
reeks jaartallen is dit deel zeer interessant om te lezen. Uiteraard vinden we 
een uitgebreide beschrijving van het wel en wee van Jacobus Zeemans, de 
hoofdrolspeler in dit geschrift. Hoewel het een klein boekje is, is de 
beschrijving van Zeemans’ leven en de door hem vervaardigde orgels ruim.  
 
Veel details worden genoemd en we krijgen een mooi inkijkje in het leven 
van de organist / orgelmaker, ook pikante details ontbreken niet. Alles bij 
elkaar kreeg ik een mooi inzicht in het werk van een mij maar zijdelings 
bekend orgelmaker. Als organist uit het Noorden, vertrouwd met namen als 
van Dam, van Gruisen en Hardorff, is het fijn om een stuk orgelgeschie-
denis uit een heel ander deel van het land te lezen.  
 
Het boekje is mooi uitgevoerd op glad papier en de typografie is zeer 
verzorgd. Jammer vind ik het dat de foto’s (op de coverfoto’s na) zwart-wit 
zijn. Hoewel ik dat soms prachtig vind, had ik ze liever in kleur gezien, maar 
het zal ongetwijfeld een financiële reden hebben. Van de twee kleurenfoto’s 
is het jammer dat de foto op de achterkant wat ten onder is gegaan aan het 
tegenlicht, hij is gewoon te donker. Bijlichten met bijv. een reflectiescherm 
had hem zeker briljanter gemaakt. Maar dit zijn slechts kleine kant-
tekeningen bij een aardig boekje. 
 
Er wordt een CD bijgeleverd waarop de orgels van Etten-Leur (Trouwkerkje 
en van Goghkerk) bespeeld worden door Rob Nederlof met muziek van 
Reincken tot Ruppe. Mooi van klank en opname, frisheid alom, echt een 
cd’tje om van te genieten. 
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De prijs, inclusief verzending is € 13,80. Dat lijkt veel voor zo’n dun boekje, 
maar je krijgt er een goed geschreven verhaal over deze orgelmaker(s) 
voor plus een erg mooie cd, het valt met de prijs dus best mee. 
(FH) 
*  Sieur Jacobus Zeemans door Frans Jespers.  
uitg: Stichting Orgelkring “Jacobus Zeemans” Om te bestellen maakt u € 
13,80 over naar: 
NL72INGB0001411044 t.n.v. Orgelkring Etten-Leur o.v.v. “Jubileumboek” 
en het verzendadres. Het boek wordt per post toegezonden Zie ook: 
www.jacobuszeemans.nl 
 
Stilte zingen – Oosterhuis bijna compleet 
Kennelijk zijn we in Nederland toe aan liturgische liedoverzichten. In 2016 
al verscheen bij Gooi & Sticht van Henk Jongerius ‘Voor wie gedenken; 
verzamelde liturgische gezangen’. En in het Muziekgebouw in Eindhoven is 
op 21 oktober 2018 de bundel ‘Stilte zingen’ gepresenteerd, waarin vrijwel 
het complete liederenoeuvre van Huub Oosterhuis is opgenomen. Dit in het 
kader van de 85e verjaardag op 1 november van deze theoloog en dichter. 
In het liedboek met 636 bladzijden zijn bijna alle teksten bijeengebracht die 
hij schreef in zestig jaar tijd.  
 
Helaas zijn enkele oudere niet meer opgenomen. Welke dat zijn, is niet 
aangegeven, evenmin de redenen hiervoor. Waren ze té katholiek? Slecht 
van kwaliteit? Uit muziek- en liturgisch-historisch oogpunt een ‘misser’. 
Welke liederen zul je tevergeefs zoeken? Sommige liederen zijn 
herschreven. Over welke dit gaat en het waarom of hoe blijft onduidelijk. 
Een voorwoord of verantwoording ontbreekt. Wel is er een nawoord van de 
auteur, waarin deze schrijft: “als meditatieboek moge deze bundel bruikbaar 
blijven; alle teksten zijn ter overweging en voor uitleg vatbaar”, maar de 
gemaakte keuzes qua inhoud worden niet nader toegelicht. Slechts de 
opmerking “in de loop der jaren bleek een aantal gedateerd”. Dat geldt m.i. 
wel voor meer liederen, die echter wel zijn opgenomen, zoals Wonen overal 
nergens thuis of Zomaar een dak boven wat hoofden. Die hebben echt hun 
langste tijd gehad. In het licht van de inmiddels gezakte discussie rond de 
‘censoren van liederen’ vanuit de Nationale Raad voor Liturgie voor de 
missaaltjes van Gooi & Sticht of Berne-Heeswijk zou dit ook verhelderend 
hebben kunnen werken. Welke criteria zijn er voor ‘gedateerdheid’?  
 
Alle teksten zijn geschreven om gezongen te worden. Het merendeel is al 
getoonzet door componisten als Huijbers, Oomen, Löwenthal, Heuvelmans 
en vele anderen, maar …. “de teksten die tot op heden nog niet werden 
getoonzet, zijn in de inhoudsopgave voorzien van een sterretje. Ik nodig 

http://www.jacobuszeemans.nl/
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alle componisten uit, oude en nieuwe”. Bij deze dus een oproep hiertoe 
vanuit de KDOV-redactie! Wie pakt de handschoen op?  
Gelukkig bevat het boek een ‘register van titels en beginregels’ (dat zoekt 
wel zo snel) en een ‘register van Bijbelplaatsen’  (liturgisch ook heel 
handig).  
 
Het boek bevat alleen liedteksten, bladmuziek is er niet bij. Dit om even-
tuele misverstanden bij ons lezerspubliek te voorkomen. Voor bladmuziek 
wordt verwezen naar ‘Verzameld Liedboek’ uit 2004 (nog verkrijgbaar bij 
Kok, Kampen, € 28,99), maar dan mis je wel de nieuwste composities. Dan 
toch maar naar de websites www.ekklesia-amsterdam.nl en 
www.huuboosterhuis.nl of voor het oudere repertoire (van voor 2004) 
www.gooiensticht.nl.  
“Gezongen worden is een groot geluk. Ik heb mensen bereikt die ik nooit 
heb ontmoet, wier naam en ziel ik niet ken”, aldus Huub Oosterhuis. ‘Maar 
God, die in het verborgene ziet, weet wat goede liturgische muziek met de 
mensenziel doet’, zou ik willen toevoegen. En dat wens ik elke liturgische 
componist toe. (Ruud Hoogenboom) 
* Huub Oosterhuis, Stilte zingen, verzamelde liedteksten, 636 blz., 
hardcover, € 39,99 (e-book € 19,99), ISBN 9789043530996, 2018, uitg. Kok 
Boekencentrum. 
 
Liederen van Luther 

De Evangelisch-Lutherse Synode binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland gaf in 2015 de commissie Liturgie en 
Kerkmuziek de opdracht tot het samenstellen van een 
boekje ten behoeve van de viering van de zondagse 
Hoofddiensten. De herziene ‘Orde van de Hoofddienst’ 
werd uiteindelijk op 11 november 2017 in een 
synodevergadering vastgesteld. Daarnaast gaf de 
synode in 2015 de commissie opdracht om een ‘levend 
document’ tot stand te brengen in het kader van het 
luthers erfgoed. Onderhavige uitgave is hiervan het 
resultaat. Een van de redenen was “de teleurstelling over 
het feit dat het aantal liederen van Luther opgenomen in 

het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013) beduidend minder 
is dan het aantal liederen in het Liedboek voor de Kerken (1973)”, aldus het 
voorwoord. Dit is dus een liederenbundel geworden met alle liederen van 
Luther in een Nederlandse vertaling.  
 
Luther, zelf een goed en geschoold zanger, schreef niet alleen liederen uit 
zijn ervaring van de bevrijdende boodschap, maar ook uit behoefte aan 
liederen voor de eredienst in de eigen taal. “Luther achtte eigenlijk andere 

http://www.ekklesia-amsterdam.nl/
http://www.huuboosterhuis.nl/
http://www.gooiensticht.nl/
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dichters meer geschikt om liederen te schrijven dat hijzelf, maar dit 
schrijven van nieuwe liederen kwam zo langzaam op gang, dat hij zelf maar 
liederen is gaan schrijven”, aldus de inleidster ds. Susanne Freytag, 
secretaris van de commissie. In de korte tijd 1523-1524 schreef hij er maar 
liefst 25! Een aantal hiervan is op een vrije manier gebaseerd op een psalm 
of is een bewerking van een oude hymne. De taalkundige kwaliteit is dan 
wel niet optimaal, ongetwijfeld is het vertolken van de geloofsliederen als 
een steun ervaren; als een ‘vaste burcht die geloof schenkt’.  
 
De 37 liederen zijn gerangschikt op functie in het kerkelijk jaar, 
catechetische liederen, psalmliederen en overige. Een register op 
beginregels van de liederen (incl. van elk couplet!), dichters en vertalers 
volgt en de vernieuwde ‘Orde van de Evangelisch-Lutherse Hoofddienst’ 
completeert het geheel.  
 
Kortom een beknopt, overzichtelijk en bruikbaar boekwerkje, dat zijn dienst 
in met name deze kerk zal bewijzen, maar ook van waarde is voor de 
oecumene in de R.K. kerkliturgie. Immers, zoals Luther het zelf zei in zijn 
‘Vorrede auf alle guten Gesangbücher’(1538), nadat hij de vrolijke 
nachtegaal noemde: 
 

Viel mehr der liebe Herre Gott, 
der sie also geschaffen hat, 
zu sein die rechte Sängerin, 
der Musica ein Meisterin. 
 
Dem singt und springt sie Tag und Nacht, 
seins Lobes sie nichts mude macht; 
den ehrt und lobt auch mein Gesang 
und sagt ihm einen ewgen Dank. 

 
Een mooie Nederlandse vertaling hiervan is opgenomen in Lied 29. Van 
harte aanbevolen. (Ruud Hoogenboom)  
* Liederen van Luther, een levend document, ISBN 97890 23952121,  
€ 12,00, 96 pag., 2017, hardcover, Kok Boekencentrum; voor meer info 
www.kokboekencentrum.nl . 
 
De priestermusicus Floris van der Putt 
Het zal in 1973 zijn geweest, dat onze klas 6 (nu groep 8) op schoolreis 
ging naar de jeugdherberg ‘Harba Lorifa’ in Valkenswaard. De herkomst 
van deze naam was me vaag bekend van ‘Toen de hertog Jan kwam 
varen’, maar van de componist Floris van der Putt had ik nimmer gehoord. 
Hoe bijzonder om dan 45 jaar(!) later hiermee geconfronteerd te worden.  

http://www.kokboekencentrum.nl/
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Enigszins verlaat ontving de redactie het boek ‘Maar 
één ging er zingen’, uitgegeven eind 2015 bij de 
herdenking van de 100e geboortedag van 
priestermusicus Floris van der Putt. De biografie 
(incl. CD), geschreven door emeritus hoogleraar 
Anton Vernooij, werd op 3 oktober 2015 
gepresenteerd in de Abdij van Berne te Heeswijk en 
op 21 november werd de 100e geboortedag van Van 
der Putt luisterrijk herdacht in het Provinciehuis in 
Den Bosch en de St. Servatiuskerk in Lieshout. Al 
eerder, namelijk op 6 september 2015 werd een 
eucharistieviering vanuit Uden uitgezonden met 

uitsluitend muziek van Van der Putt. Tevens werden vele nog niet eerder 
uitgegeven composities gepubliceerd door Ascolta Music Publishing.  
 
Het eerste deel van het boek is biografisch met ook veel aandacht voor zijn 
familierelaties. In het tweede deel volgt een beschrijving van zijn wereldlijke 
liederen. Interessant voor ons lezerspubliek is vooral het derde deel, dat 
een ‘doorzicht’ geeft in de post-Vaticaanse ontwikkeling van de 
Nederlandstalige liturgische muziek, waarin de componist een grote rol 
heeft gespeeld. Maar ook zijn zoektocht naar een eigen idioom, dat voor mij 
(het is tenslotte een biografie!) wel wat uitgebreider had gemogen.  
 
Floris van der Putt was naast pastoor, ook een voortreffelijk componist, die 
veel méér is dat die klassiekers ‘Hertog Jan’ of ‘Niemand leeft voor 
zichzelf’. Als je de werkenlijst doorkijkt, blijkt hij toch opmerkelijk veel 
mooie, inspirerende en jarenlang bruikbare liturgische muziek te hebben 
geschreven, wat terecht hiermee veel meer bekendheid heeft gekregen.  
Het boek wordt besloten met een uitgebreide oeuvrelijst, die is 
samengesteld door Jan Jaap Zwitser, die ook de redactie had. Een goed 
doorwrocht muziekwetenschappelijk werk; grote complimenten voor de 
samenstellers voor het eindresultaat! Ook al komt dat wat laat. Zou het een 
idee zijn om, in navolging van Henk Jongerius en Huub Oosterhuis, een 
boek te maken met de verzamelde liturgische gezangen van Floris van der 
Putt? (Ruud Hoogenboom) 
* Anton Vernooij, Maar één ging er zingen; een muzikale biografie van 
Floris van der Putt, Berne Media, 333 blz. + CD, ISBN 978-90-8972-0-986, 
nu maar € 10,- bij berneboek.com. Voor bladmuziek en info: www.ascolta.nl 
en www.florisvanderputt.nl . 
 
 
 

http://www.ascolta.nl/
http://www.florisvanderputt.nl/
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Waaier met tips voor onderhoud orgels vernieuwd 
Stichting ERM heeft op veler verzoek de 
waaier 'Zorg voor uw orgel: praktische tips voor 
dagelijks beheer' opnieuw uitgegeven. De eerste 
editie, die in een oplage van 2500 verscheen, is 
geactualiseerd en uitgebreid. De waaier biedt een 
eenvoudige leidraad voor het dagelijks beheer van 
een orgel. Ze geeft een globaal overzicht van de 
verschillende zaken die een beheerder kan 
tegenkomen, beschrijft problemen die er kunnen 
spelen, zoals de effecten van verwarmen, 

vochtproblemen, stof of het multifunctioneel gebruik van het gebouw, en 
geeft adviezen. De zeventien bladen bevatten aan de ene zijde illustraties 
en aan de andere zijde toelichtende teksten en suggesties. De waaier is 
mogelijk gemaakt door een subsidie van Orgelfonds Mooy (Anton J.C. 
Mooy, organist Joriskerk Amersfoort, 1917-1941). 
De waaier is kosteloos te bestellen bij de stichting ERM, maar een bijdrage 
wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 3 exemplaren wordt vanaf het 
vierde exemplaar 4,50 euro per stuk (excl. BTW) in rekening gebracht. U 
kunt de waaier bestellen, maar ook downloaden via: 
https://www.stichtingerm.nl/publicaties/zorg-voor-uw-orgel. 
(RH; bron: nieuwsbrief stg. ERM, sept. 2018) 
 
Compositie van Ad Wammes voor ingebruikname orgel in China  

Componist Ad Wammes (1953) heeft de eervolle 
opdracht gekregen een compositie voor orgel te 
schrijven ter gelegenheid van de ingebruikname 
van het orgel in de Onze-Lieve-Vrouwe-
Kathedraal te Ningbo. Het gaat om een 
geschonken en gerestaureerd orgel, dat in 1908 
gebouwd werd door The Hinners Company 
(USA). Het instrument heeft veertien registers op 
twee manualen en pedaal. De Onze-Lieve-
Vrouwe-Kathedraal in de Chinese miljoenenstad 
Ningbo is gebouwd in 1853. Ondanks de 
moeizame verhouding tussen de Chinese rege-
ring en de katholieke kerk stijgt het aantal 

christenen in China sinds de jaren zeventig gestaag. Het is de eerste keer 
dat werk van Wammes in China zal worden uitgevoerd. Hij kreeg als 
opdracht een compositie van drie minuten te maken, die in de kerkdienst 
door een goede amateurorganist gespeeld kan worden. De componist heeft 
behalve deze korte versie ook een concertversie van vijf minuten gemaakt, 
die even gemakkelijk is als het origineel, maar in het begin, het midden en 

https://www.stichtingerm.nl/publicaties/zorg-voor-uw-orgel
https://www.stichtingerm.nl/publicaties/zorg-voor-uw-orgel
https://www.stichtingerm.nl/publicaties/zorg-voor-uw-orgel
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het einde toegevoegde elementen kent. De compositie die Wammes 
schreef heeft als titel ‘Peaceful waves. A barcarolle for organ’. De titel 
verwijst naar de naam van de stad: Ningbo betekent ‘Peaceful waves’. De 
première is op 28 oktober en het werk zal gespeeld worden door Craig 
Cramer, orgeldocent aan de Universiteit van Notre Dame (USA). 
(bron: NotaBene, okt. 2018) 
 
Apocalypsis Symphony 

Van de hand van Andres Uibo (geb. 
1956 in Estland), verscheen onlangs bij 
muziekuitgever Eres  in de serie 
‘Orgelmuziek uit de 21e eeuw’ de Apoca-
lypsis Symphony. Het is geschreven voor 
orgel en omvat de volgende vier delen: 
Then I Saw, And I heard, He will wipe 
every tear en The New Jerusalem. Het 
eerste deel van de symfonie behaalde in 

2003 de eerste prijs in de compositiewedstrijd ‘Nieuwe Orgelcomposities’ in 
Tallinn (Estland), evenals de publieksprijs. De uitvoering van het gehele 
stuk duurt 36 minuten. Op de Eres-CD 50 staat het gehele stuk.  
* Voor meer info: www.eres-music.com, waar ook een orkestrale versie te 
beluisteren is. De onkosten bedragen € 22,-; Eres Estonia Edition, ISMN 
979-0-2024-2856-6. (RH; bron: persbericht 26-11-2018)  
 
Alkmaar Orgelstad 

Door de fusie met Graft-De Rijp en Schermer 
verdubbelde in 2015 het aantal kerkorgels in de 
gemeente Alkmaar. Het boek Alkmaar Orgelstad in de 
reeks Alkmaarse Historische Publicaties portretteert op 
anekdotische wijze de achtergrondverhalen van de 32 
orgels die Alkmaar nu telt. Uiteraard inclusief het 
Covelensorgel (1511) en Hagerbeer/Schnittger-orgel 
(17e eeuw) in de Grote Sint Laurenskerk, maar ook een 
pareltje in het 17e eeuwse Zwarte Kerkje in 
Zuidschermer, dat in de 18e eeuw voor de Oud-

Katholieke kerk in Enkhuizen werd gebouwd en na vele omzwervingen 
begin 20e eeuw hier belandde. 
* Hans Steketee, Frank van Wijk, Leen Spaans, Alkmaar Orgelstad, uitg. 
Matrijs, Utrecht i.s.m. de Stichting Vrienden van het Orgel. Tot 1 januari 
2019 is de prijs € 19,95, daarna € 24,95 (excl. Verzendkosten). Te bestellen 
via info@vriendenvanhetorgel.nl. (RH; bron: Vierkant, nr.3, okt. 2018) 
 
MGG online 

http://www.eres-music.com/
mailto:info@vriendenvanhetorgel.nl
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Onlangs is de mogelijkheid 
geopend om in te schrijven op de 
‘online’-bron, gebaseerd op de 
uitgebreide en gezaghebbende 
Duitse muziekencyclopedie Die 
Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), MGG Online 
(https://www.mgg-online.com). In november 2016 kwam deze al beschik-
baar voor organisaties, maar in oktober 2018 dus ook voor individuele 
personen. 
 
De MGG Online omvat de tweede editie van de MGG, zoals deze 
verscheen tussen 1994 en 2008, nu grotendeels herzien en uitgebreid. De 
ongeveer 19.000 artikelen, geschreven door 3.500 auteurs uit 55 landen, 
zijn voornamelijk biografieën van componisten, zangers, instrumentalisten 
en theoretici. Maar ook aandacht voor niet-westerse musici, inclusief jazz- 
en popmuziek persoonlijkheden (zoals Madonna of Kurt Cobain!), 
instrumentenmakers, uitgevers, musicologen, schrijvers, librettisten en 
visuele kunstenaars. Ruim 1300 onderwerpen betreffen muziekesthetiek, 
theorie, tijdperken en genres, kerkmuziek, etc., maar ook steden en landen.  

 
Ook is er aandacht voor muziekbibliotheken, muziekiconografie, muziek 
gerelateerd aan geschiedenis, kunst, literatuur, filosofie, rechten, 
natuurwetenschap etc. 
Het voordeel van een online-versie is natuurlijk, dat de artikelen voort-
durend verbeterd kunnen worden en het aantal artikelen kan worden 
uitgebreid. Zo zijn er sinds november 2016 ruim 200 artikelen gereviseerd 
en zijn er ruim 170 artikelen bij gekomen.  
Het hele project is een samenwerking tussen uitgevers Bärenreiter 
(Kassel), J.B. Metzler (Stuttgart) en Répertoire International de Littérature 
Musicale (RILM, New York) onder leiding van de musicoloog Laurenz 
Lütteken uit Zürich. Afgezien van allerlei handige technische mogelijkheden 
is er een integrale vertaling vanuit het Duits in meer dan 100 andere talen.  
De jaarlijkse kosten zijn voor individuen 195 US-dollars excl. BTW. (RH; 
bron: persbericht Bärenreiter, 12 oktober 2018). 
 
Orgelmuziek uit de Spaanse Gouden Eeuw 
Van de hand van Joan Cabanilles (1644-1712) verscheen bij Bärenreiter 
het derde deel van zijn orgelwerken. Buiten het Iberisch schiereiland is 
Cabanilles nog vrij onbekend, hoewel men hem ziet als ‘musicus van 
Europese statuur’. De uitgave van zijn briljante en diverse ‘muziekvormen’, 
gebaseerd op traditioneel Spaanse klanken, is gebaseerd op grondig 
onderzoek van bronnen uit verschillende bibliotheken! Waar de twee 
eerdere delen vooral tientos, orgelhymnes en ‘versos’ bevatte is het derde 

https://www.mgg-online.com/
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en laatste deel gevuld met drie ‘versos’, drie  ‘pasacalles’, twee galliardes , 
twee toccatas en de speciale muziekvormen ‘Paseos de tercer tono’, 
‘Diferencias de Folías’ en een ‘Jácara’. (RH) 
* Joan Cabanilles: Selected Works for Organ, vol. III. Edited by Miguel 
Bernal Ripoll and Gerhard Doderer. Bärenreiter Urtext. Bärenreiter-Verlag 
2018. BA 11230. € 34.95. 
De eerder verschenen delen I (BA 11228) en II (BA 11229) zijn nog steeds 
voor dezelfde prijs verkrijgbaar. Voor meer info: www.baerenreiter.com  
 
Hallelujah – gospels voor koren 

Voor het eerst in haar bestaan focust Carus-
Verlag op de fascinerende wereld van de 
gospels en spirituals. Dit doet zij met een 
collectie van maar liefst dertig muziekstukken 
voor gemengd koor, waarvan de 
arrangementen een mooie introductie zijn 
voor koren die nog niet zoveel ervaring 
hebben met dit soort repertoire. In de bundle 
staan tips voor de uitvoering van de stukken 
en er wordt een cd bijgeleverd die het 
instuderen makkelijker maakt. Uiteraard ook 
veel bekende titels. 
* Hallelujah voor gemengd koor; 
dirigentenuitgave € 34,90. Voor meer info: 
www.carus-verlag.com - zoekwoord 
Hallelujah. (RH; bron: ZingMagazine, 

dec./jan. 2018-2019) 
 

Overwegingen / reacties 
 
Polyfonie 
Naar aanleiding van "Vraag en aanbod", een uitstekend principe, ben ik 
zojuist begonnen met mijn paperassen eens na te kijken. Mijn oog (schrik 
niet, ik heb twee ogen) viel al gauw op een partituur met muziek, die ik het 
mooiste vind en mij het meest ontroert. Er schuilt heimwee in en een diep 
verlangen naar de eeuwigheid, want de componisten uit die tijd waren 
ongetwijfeld gelovig. 
 
Het betreft hier de polyfone koorzang uit de late Middeleeuwen, a-capella 
gezongen, zonder instrumenten, maar louter met de mooiste klankvormer, 
de menselijke stem. In de meest gebruikte vierstemmige combinatie 

http://www.baerenreiter.com/
http://www.carus-verlag.com/
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hebben de sopranen, alten, tenoren en bassen hun geheel eigen 
melodieuze zangstem, die tezamen, o wonder, een schoon geheel vormen 
van ontroering, heimwee en verlangen, dat alleen maar in zingen is uit te 
drukken. Bij moderne componisten is het akkoord gericht op de bovenstem 
en hebben de alten, tenoren en bassen geen eigen inbreng en is hun 
melodie niet om aan te horen. 
 
Nu de kerkkoren door allerlei oorzaken een kwijnend bestaan leiden en 
nagenoeg uitgestorven zijn duikt hier een kans op voor de polyfonie. De 
polyfonie is namelijk ongeschikt voor grote en massale koren, het zou dan 
een log geheel worden, een muziekbrij. 2 sopranen, 2 alten, 2 tenoren en 2 
bassen zouden al een goede eenheid kunnen vormen en zelfs ook nog 1 
sopraan, 1 alt, 1 tenor en 1 bas, maar die moeten dan wel van zeer goeden 
huize komen. 
 
Zich toen nog niet hiervan bewust kwam de eerste aanzet hiervoor reeds in 
1949 vanuit Breda door de bekende musicus Louis Toebosch, dirigent-
organist van de H. Sacramentskerk te Breda met zijn 
ZEVENTIEN  LOFGEZANGEN UIT VROEGER EEUWEN. In zijn uitstekend 
en duidelijk TEN GELEIDE  brengt hij de lezer(es) in contact met zeventien 
korte lofgezangen, voorzien van aanwijzingen zoals tempo, dynamiek, 
maatstrepen, koorbezetting en toonhoogte. Reeds in de namen van 
sommige componisten uit die tijd voel je de schittering van de 
polyfonie : Giovanni Francesco Anerio (1567-1620), G.P. da Palestrina 
(beroemd om zijn Missa Papae Marcelli), Francesco Suriano ( 1549-1620), 
Giacomo Foglano (1473-1548), Fr. Blasius Amon (1590 +), Giuseppe 
Ottavio Pitoni (1657-1743),  G.P. da Palestrina (1526-1594), Giovanni 
Matteo Asola (1609 +). (Hans Babeliowsky) 
 
Eerlijke boterham 
“Als je mensen voor je laat werken, heb je sowieso de plicht om erover na 
te denken of je hen wel op een eerlijke manier betaalt en of de mensen op 
die manier wel een eerlijke boterham kunnen verdienen. Die plicht heb je 
altijd, dus waarom zou de kunstensector die niet hebben? We verwachten 
dat je die vraag ook stelt als je mensen inhuurt om schoon te maken, om je 
tuin te onderhouden, om je kleren te verstellen; zouden we bij kunstenaars 
die vraag dan niet hoeven te stellen?”, aldus minister Engelshoven over de 
consequente toepassing van de ‘Fair Practice Code’. (bron: verslag overleg 
vaste Kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap op 30 mei 
2018; als geciteerd in ‘Cultuurkrant NL’, sept. 2018). Zijn kerkmusici ook 
kunstenaars en qualitate qua arbeiders die hun loon waard zijn? (RH) 
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Herwaardering 
In ‘Muziek & Liturgie’ van oktober 2018 verscheen een interview met Pieter 
Endedijk en Klaas Holwerde, die beiden betrokken waren bij de 
totstandkoming van het protestantse Liedboek vijf jaar geleden.  Holwerda 
zegt hierin: “We hebben bij de ISK de vraag op tafel gekregen naar een 
Liedboek in Gewone Taal. We zijn het gesprek aangegaan, en toen bleek 
binnen de kortste keren hoe lastig het was. De vraag was veel minder 
eenduidig dan hij aanvankelijk leek. En eigenlijk bleek er ook al veel meer 
in het Liedboek te staan dan men aanvankelijk dacht. Ik heb soms het 
gevoel dat de kerk veel te veel afstript om zogenaamd aantrekkelijk te 
blijven voor verschillende groepen, en daarbij te veel van haar eigen traditie 
overboord zet. Terwijl in kunstenaarskringen en ook breder een 
herwaardering naar de traditie gaande is, een stroming die juist niet de 
oppervlakte zoekt, maar verdieping”. En Endedijk haakt hierop in: “Veel 
mensen – ook jongeren – verlangen naar diepgang en kwaliteit, terwijl veel 
kerken zeggen: het moet gemakkelijker. Die snelle wereld met z’n 
beeldschermen komen we genoeg tegen. Maar kan de kerk ook een oase 
zijn van rust, stilte en toewijding?”. Ik had het niet beter kunnen 
verwoorden! (RH; bron: Sebastiaan ’t Hart, Vijf jaar liedboek, en verder, in 
‘Muziek & Liturgie, jg. 87, nr.5, okt. 2018, blz.42).  
 
Impuls muziekonderwijs 
Drie subsidierondes, 1659 deelnemende scholen en ruim 350.000 bereikte 
leerlingen. Dat is de voorlopige opbrengst van Impuls muziekonderwijs. Wat 
begon met vijftien scholen, groeide in drie subsidierondes uit tot een 
landelijke beweging voor muziekonderwijs op de basisschool. Aan 
enthousiasme dus geen gebrek, meldt Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor méér info: 
www.cultuurparticipatie.nl. (bron: ZingMagazine, nr.83,  okt./nov. 2018) 
Vraag: Hoeveel leerlingen hiervan zijn bereikt met initiatieven vanuit 
orgelconcertcommissies e.d.? Gemiste kans? (RH) 
 
Top 300 klassieke muziek toch nog christelijk 
Afgaande op de titels is minimaal 13,3 % van de klassieke muziek (half 
oktober bij NPO Radio 4) uitgesproken christelijk. In de top 50 van de lijst is 
dat zelfs minstens 24 %. Veel Magnificats, Requiems, Missen, maar 
uiteraard ook de Matthäus-Passion (Bach) en Vesper (Rachmaninov). Op 
plek 24 Allegri’s Miserere. Wat dit alles betekent? Wie het weet, mag het 
zeggen! (RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, 19 okt. 2018) 
 
Gregoriaans 
Volgens dirigent Adri Brieffies van het koor ‘Sint Caecilia’ van de H. 
Nicolaasparochie  te Lutjebroek, wordt in gregoriaans het geheim van het 

http://www.cultuurparticipatie.nl/
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leven tastbaar. Op z’n 15e werd hij lid van het koor. Daar moest je vroeger 
eerst een cursus gregoriaans en algemene muzikale vorming voor doen. 
Als je geslaagd was werd je eerst een jaar aspirant en uiteindelijke besliste 
de pastoor of je lid werd of niet. Met zijn 15 jaar was Adri het jongste koorlid 
en dan is hij nu, na 45 jaar, als dirigent nog steeds. Gregoriaans “is muziek 
die je ergens naar toe brengt. Het brengt je in vervoering, daar kun je niets 
aan doen, dat overkomt je gewoon. Ik ben mijn hele leven blijven zoeken 
naar het waarom van die vervoering. De Kerk kent vele rituelen en 
symbolen, en dat is niet voor niets. Ze zijn er om uitdrukking te geven aan 
wat onzichtbaar is en om ervaarbaar te maken wat onzegbaar is. Juist in 
deze tijd zijn veel mensen op zoek naar rust, stilte en meditatie. De wereld 
staat er bol van. Als er gregoriaans wordt gezongen dan is er ruimte voor 
rust en stilte en dan wordt het geheim van het leven tastbaar. Dat is wat 
gregoriaans doet. Volgens mij is er maar één weg naar God, en dat is het 
gregoriaans. Anderen mogen natuurlijk iets anders vinden, maar dit is mijn 
waarheid”.  (Bron: De Streker, oktober 2018) 
 
Gregoriaanse ‘schatkist’ 
Begin oktober 2018 organiseerde de Vlaamse Werkgroep voor 
Hedendaagse Latijnse Liturgie een Mis, die werd opgeluisterd door het 
ensemble Wishful Singing. Twee leden van dat ensemble vertelden 
naderhand hoe ze de ‘schatkist’ van het gregoriaans ontdekten. “Wat ons 
daarin betoverde, was het met vijf stemmen zingen van die ene melodie. 
Ook waren we onder de indruk van de Mis, die met haar vele rituelen en 
goede samenwerking loopt als een goed geoliede machine. Bijzonder is dat 
deze gedeelde grond voor iedereen herkenbaar is en voor eenheid zorgt. Ik 
voelde met deel van iets groters en ervoer de liefde die er is”. (RH; bron: 
Katholiek Nieuwsblad, 12 okt. 2018) 
 
Tenslotte nog een tip voor de Kerstvakantie: Hobo’s in het 
Rijksmuseum in Amsterdam 
Hobo’s zijn geen muziekinstrumenten waar je het Rijksmuseum als eerst 
mee associeert, maar dat neemt niet weg dat het museum ’s werelds 
grootste collecties Nederlandse hobo’s heeft. Dat komt mede omdat de 
collectie onlangs is verrijkt met de prestigieuze verzameling van hoboïst 
Han de Vries, die 69 vroege hobo’s en 14 werken op papier afstond. De 
hoogtepunten van deze collectie zijn tot en met 22 januari voor het eerst in 
het Rijkmuseum te zien. De getoonde hobo’s zijn gebouwd door meesters 
als Richard Haka, Coenraad Rijkel en Henri Brod. Ook worden enkele 
zeldzame prenten en boeken uit de collectie van Han de Vries getoond en 
is de expositie verrijkt met Jan Steens schilderij De Dansles van circa 
1670.  
Op de achtergrond worden muziekstukken afgespeeld waarbij Han de Vries 
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hobo speelt. De Vries speelde hobo bij het Koninklijk Concertgebouworkest 
en is een internationaal befaamde solist. 
De tentoonstelling is te zien in zaal 2.28 van het Rijksmuseum. (Arnoud van 
Soest; bron: https://onh.nl/nieuws/hobos-in-rijksmuseum, 10 nov. 2018). 
 

 
Kinderen leren een poes dansen, bekend als ‘De dansles’, Jan Havicksz. 
Steen, 1660 – 1679. Beeld: Rijksmuseum Amsterdam 
 

https://onh.nl/nieuws/hobos-in-rijksmuseum
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