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Van de bestuurstafel 
 
Kerkmusici verrichten hun werk vaak in een betrekkelijke anonimiteit. Menig 
parochiaan die gevraagd wordt naar de naam van de organist of de dirigent 
van het koor in zijn of haar parochiekerk, zal het antwoord schuldig blijven 
of deze met enige moeite kunnen produceren. 
Bij organisten is dat nog wel te begrijpen. Die zitten in de meeste kerken 
boven op de orgeltribune, onzichtbaar voor de kerkgangers, maar de 
dirigenten (m/v) staan in veel kerken zichtbaar voor eenieder voor het koor. 
Parochies en pastores kunnen aan de bekendheid van hun kerkmusici 
bijdragen, bijvoorbeeld door hun naam te vermelden op de orde van dienst 
of het boekje dat, voorafgaand aan de viering, wordt uitgereikt aan de 
kerkbezoekers, samen met die van de voorganger en degene die de 
homilie verzorgt, als dat een ander is dan de voorganger. 
 
Zo’n vermelding versterkt de band tussen de kerkgangers en hun 
kerkmusici, en draagt tevens bij aan de waardering voor het werk van de 
kerkmusicus: de kerkbezoekers zijn zich er dan eerder van bewust dat de 
kerkmusicus een wezenlijke bijdrage levert aan een levende liturgie. 
Ook ten opzichte van collega’s blijken sommige kerkmusici een nogal 
verborgen professioneel bestaan te leiden. 
 
Een voorbeeld daarvan is Richard Jason, tot aan zijn dood in 2011 organist 
van de kerk van O.L. Vrouw Presentatie in Aalst-Waalre bij Eindhoven. Ik 
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ontmoette hem daar in 1998 toen ik als adviseur namens de KKOR naar 
het Verschueren-orgel kwam kijken i.v.m. technisch herstel. Hij was een 
sympathieke collega met wie goed overlegd kon worden en die een goed 
functionerend instrument verdiende. Helaas is Richard in 2011 overleden. 
Wie op de naam organist “Richard Jason” googelt vindt geen vermelding 
van diens activiteiten in ons land. Wat betreft de elektronische media is hij 
in vergetelheid geraakt. 
 
Echter bij een recent bezoek aan het Zwitserse Romainmôtier kwam ik zijn 
naam wél tegen. Sinds 1991 bevindt zich daar het huisorgel van Albert 
Alain dat van eminent belang is voor de interpretatie van de orgelwerken 
van diens zoon Jehan die in juni 1940 op 29-jarige leeftijd sneuvelde, en 
sinds dit jaar ook het huisorgel van Luigi Ferdinando Tagliavini die vorig 
jaar overleed. 
In het prachtig gelegen Romainmôtier vindt in juli van dit jaar voor de 50ste  

maal de jaarlijkse internationale zomercursus plaats die in 1968 mede in 
het leven is geroepen door Guy Bovet. Worden de cursussen thans 
gegeven door getalenteerde jonge organisten, zoals Tobias Willi en Marc 
Fitze, in het verleden telde deze zomeracademie docenten met een grote 
internationale uitstraling onder wie Marie-Claire Alain, Luigi Ferdinando 
Tagliavini en Hans Haselböck. 
 
Ter gelegenheid van de 50ste editie verscheen een brochure met een stukje 
geschiedenis over deze zomercursus en wat schetst mijn verbazing toen 
mijn blik viel op een foto van Richard Jason met een korte herinnering aan 
hem.  
Richard behoorde tot de meest opmerkelijke 
cursisten. Hij was mogelijk degene die deze 
cursus het meest had bezocht, wel zo’n 20 maal. 
Guy Bovet roemde zijn verzorgde spel en zijn 
interpretatie, alsmede zijn vriendelijke 
persoonlijkheid, maar daarnaast bleek Richard 
ook af en toe voor alle medecursisten te koken 
en bracht hij voor de financieel minderbedeelde 
cursisten (bijv. die uit Oost-Europa) ook stapels 
partituren mee. Kortom, Guy was vol lof over de 
collegialiteit van deze Nederlands/Amerikaanse 
collega. Ik vraag me af of binnen de parochie 
waar Richard Jason werkzaam was, en in zijn 
verdere naaste omgeving, iemand op de hoogte was van deze 
‘nevenactiviteiten’ en ik vermoed zo maar ook dat er nog wel meer collega’s 
binnen de KDOV zijn die elders meer waardering ontvangen dan op hun 
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werkplek en/of zich in stilte manifesteren bij de ondersteuning van hun 
medemens. 
Richard staat model voor veel van onze collega’s die bescheiden en 
plichtsgetrouw hun kerkmuzikale functie vervullen. Daarvoor zouden ze in 
sommige parochies van bestuurlijke zijde best wel eens wat meer waar-
dering mogen krijgen. 
 
Zeker bij samengevoegde parochies die een groot territorium bereiken en 
op afstand worden bestuurd, is dat moeilijk. Misschien moeten we dan toch 
af en toe wat minder bescheiden worden en zo’n bestuur een avond bij een 
deel van de koorrepetitie of bij het orgel uitnodigen, zodat de leden daarvan 
kunnen ervaren wat goede kerkmuziek inhoudt en welke inspanningen dat 
kost. 
Daar kunnen we alleen maar ons voordeel mee doen. 

Ton van Eck 

 

Mededelingen 

 

Jaarvergadering KDOV op zaterdag 13 oktober 2018 
Wilt u vast de datum zaterdag 13 oktober reserveren voor de 
jaarvergadering KDOV die gehouden zal worden in en rond de met 
sluiting bedreigde St. Catharinakathedraal in Utrecht? 
Het programma voor die dag volgt. 

  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie: 
honorering viering wordt 1 uur en 15 minuten 
Op 13 juni is er rechtspositioneel overleg geweest van een delegatie 
van het Economencollege en met de KDOV resp. mevr. Daalmans 
en de heer Zuijdwijk met Ton van Eck en Ben Hillen. 
 
Er is gesproken over de duur van een viering. De huidige praktijk 
leert dat vieringen vaak langer duren dan één uur. De formulering in 
de rechtspositieregeling pint echter vast op één uur. 
In de vorige vergadering had de KDOV dit probleem aan de orde 
gesteld en toegelicht. In het overleg van 13 juni kwam van kerkelijke 
zijde de instemming met de uitbreiding van de honorering van één 
uur naar één uur en 15 minuten. De regeling moet nog verder 
uitgewerkt worden. Het voornemen is om deze regeling op 1 januari 
2019 in te laten gaan. 
 
Aan de orde is geweest de ontwikkeling ten aanzien van de ZZP-
functie of overeenkomst van opdracht. De KDOV heeft wederom 
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haar brief van april 2016 onder de aandacht gebracht. De inhoud 
daarvan komt er op neer dat de KDOV een kerkmusicus die met 
grote regelmaat in vieringen op dezelfde locatie werkt, als een 
functionaris beschouwd moet worden. Voor gelegenheidsliturgie ligt 
dit anders en zou ZPP ook denkbaar zijn. Uit oogpunt van gelijkheid 
van honorering zou hier een financiële toeslag wenselijk zijn. De 
KDOV komt hierover met een voorstel.  
 
Wij hebben al eerder aan de orde gesteld dat de werkzaamheden 
van organist, dirigent, dirigent-organist (enkele functie vs. 
combinatiefunctie) veelal door elkaar lopen en dat dit soms tot leidt 
tot complexe situaties waarbij dezelfde kerkmusicus per keer 
verschillend gehonoreerd wordt. De KDOV heeft aangekondigd met 
een voorstel te komen. Daarbij is het van belang dat wij een 
overzicht hebben van hoe e.e.a. bij u in de praktijk gaat. Wij vragen 
hiervoor uw medewerking aan een telefonische enquête die op korte 
termijn zal plaatsvinden. 
 
Van de zijde van het economencollege is ons meegedeeld dat de 
pensioenvoorziening voor kerkmusici bij Centraal Beheer Achmea 
(CBA) per 1 januari 2019 is opgezegd. De economen hebben naar 
alternatieven gekeken, die over het algemeen veel duurder zijn. Zij 
hebben ons gevraagd om bij u te peilen hoe u staat tegenover een 
salarisverhoging om daarmee uw eigen pensioenvoorziening te 
regelen. 
Ook hierover zullen wij u in onze telefonische enquête raadplegen. 
 
Tenslotte hebben we gesproken over betere informatievoorziening 
vanuit de werkgever naar de kerkmusicus. 
 
Het volgende overleg is op 15 oktober. (BH; juni 2018) 

  

 

Nieuw bestuur en secretariaat KDOV 
Met ingang van juni 2018 is het bestuur als volgt samengesteld: 
 
Ton van Eck – voorzitter (tevens rechtspositie tot oktober 2018) 
Ruud Huijbregts – vicevoorzitter 
Stephan van de Wijgert – secretaris extern (tevens rechtspositie) 
Naoko Shimizu – secretaris intern 
Ben Hillen – penningmeester (tevens rechtspositie en KDOV-blad) 
Eric Fennis – geestelijk adviseur 
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Het secretariaat is bereikbaar: 
 
Per post: Stephan van de Wijgert, Croeselaan 345, 3521 BV Utrecht 
Per mail: secretaris@kdov.nl 

Per telefoon: Stephan van de Wijgert: 06 442 971 58 
                      Naoko Shimizu: 06 3756 7235 

  

 

Telefonische enquête ledenraadpleging in juni/juli 
Zoals reeds aangekondigd bij ‘Voortgang ontwikkeling rechtspositie’ 
zult u binnenkort door ons gebeld worden voor een korte telefo-
nische enquête met enkele vragen over uw pensioenvoorziening in 
de toekomst en uw wel/niet werken in de combi-functie dirigent-
organist. (BH; juni 2018) 

  

 

Overzicht huidige pensioensituatie 
De laatste tijd bereiken ons vragen over wat er veranderd is in de 
uitvoering van de pensioenen voor onze kerkmusici. 
De oude regeling werd m.i.v. 1 januari 2014 opgezegd door Centraal 
Beheer Achmea (CBA), omdat er een gegarandeerd rendement van 
vier procent in zat, hetgeen de verzekeraar door de onzekere 
beursresultaten niet langer kon en wilde garanderen. De oude 
polissen zijn premievrij gemaakt en blijven staan tot uitkering vanaf 
de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2014 en heeft er toe 
geleid dat er nieuwe polissen kwamen. Omdat in de nieuwe regeling 
het nabestaandenpensioen veel slechter geregeld was is er een 
Anw-hiaatverzekering gesloten met CBA, maar omdat deze 
verzekeraar ook daarmee wilde stoppen (omdat de regeling 
commercieel te weinig aantrekkelijk is), is een nieuwe, vervangende 
verzekering gesloten bij De Goudse. (BH; J. Zuijdwijk; juni 2018) 

  

 

Pensioenvoorziening kerkmusici naar aanleiding van de 
komende ledenraadpleging 
In het overleg met de economen van 13 juni 2018 is ons 
meegedeeld dat de pensioenvoorziening voor kerkmusici door 
Centraal Beheer Achmea per 1 januari 2019 is opgezegd en dat 
herverzekering problematisch wordt omdat andere pensioen-
verzekeraars aanzienlijk hogere premies vragen. De economen 
hebben ons gevraagd hoe de KDOV er over zou denken om de 
huidige pensioenvoorziening om te zetten in een pensioentoeslag op 
het salaris waarbij de kerkmusicus zelf de invulling van zijn 
pensioenvoorziening kan bepalen. Om aan de economen een 

secretaris@kdov.nl
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KDOV-standpunt te kunnen geven willen wij uw mening peilen in een 
(telefonische) ledenraadpleging. Onderstaande vragen en antwoor-
den kunnen u helpen bij de keuze van uw standpunt. 
 
In hoeverre is het voorstel van de economen realistisch? 
In pensioenland speelt momenteel nogal het en een ander. Een 
belangrijke factor is de lage rentestand waardoor de rendementen 
van de pensioenvoorzieningen laag zijn. Verzekeraars zijn 
genoodzaakt hogere premies in rekening te brengen. Zowel 
werkgevers als werknemers dragen bij aan deze premies. Echter 
hogere premies door de werknemer gaan ten koste van het inkomen 
voor levensonderhoud. Zolang de rente laag is, blijft de genoemde 
situatie bestaan. 
 
Kunnen we niet toch naar een ander pensioenfonds? 
We zouden wel naar een ander pensioenfonds kunnen, maar het 
beoogde rendement zou dan bij gelijkblijvende premie laag blijven 
en niet leiden tot voldoende pensioenbetaling op uw oude dag. 
 
Welke alternatieven zijn er voor u? 
Op individuele (evt. collectieve) basis kunt u denken aan banksparen 
of een lijfrenteverzekering. Beide vormen gaan uit van inleg zonder 
nu belasting te hoeven betalen, maar pas op het moment dat u met 
pensioen bent en een lager belastingtarief van toepassing is. Een 
lijfrenteverzekering kent regelmatige periodieke inleg en geeft een 
hogere uitkering. Met banksparen bouwt u een vrij besteedbaar 
kapitaal op dat u ontvangt op het moment van het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Dit kapitaal kan alsnog in een lijfrente 
omgezet worden. https://www.nibud.nl/consumenten/banksparen-lijfrente/ 

 

Wat gebeurt er met uw bestaande polis en/of polissen bij Centraal 
Beheer Achmea? 
Deze worden per 1 januari 2019 door de verzekeraar zgn. premievrij 
gemaakt en komen tot uitkering door de verzekeraar bij het bereiken 
van uw pensioengerechtigde leeftijd. 
 
Hebt u nog vragen stel ze gerust penningmeester@kdov.nl. (BH; juni 2018) 

  

 

Nieuwe privacywet en KDOV 
Het bestuur heeft zich gebogen over de benodigde acties voort-
vloeiend uit de nieuwe privacywet AVG. 
Er is een privacy verklaring tevens privacy beleid KDOV opgesteld. 
Deze zal gepubliceerd worden op www.kdov.nl en op een later moment 

https://www.nibud.nl/consumenten/banksparen-lijfrente/
mailto:penningmeester@kdov.nl
http://www.kdov.nl/
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zal uw instemming als lid hiervoor gevraagd worden door middel van 
een door u te ondertekenen formulier. (BH; juni 2018) 

 
 

Personalia 
Overleden: 
Op 1 mei 2018, J. (Jan) Postma, Noordwijkerhout 
Jan Postma was ruim 50 jaar dirigent-organist van de St. Jozefkerk in 
Noordwijkerhout. 
Moge hij nu meezingen in het hemelse koor en rusten in vrede. 
 
Nieuw adres: 
N.A. (Klaas) van Warmerdam, Maan Bastion 364, 1991 RG Velserbroek. 
G. (Geerten) Liefting, Steven van Beusichemlaan 3, 4106 AB Culemborg. 
 
Onderscheidingen 

Jeroen Felix, onder meer rector cantus van de 
Schola Cantorum in de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch 
en bestuurslid van de Kerkelijke Instelling Sint 
Gregorius (KISG) in het bisdom Den Bosch, is op 21 
januari 2018 benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Aanleiding was het 25-jarig jubileum 
van het Helmonds Vocaal Ensemble, waaraan hij al 
die tijd leiding heeft gegeven. 
 
Jos Vranken vierde op 13 januari met een feestelijke 
eucharistieviering dat hij zestig jaar toonkunstenaar 
is. De 78-jarige dirigeerde zelf de Missa Te Deum 
Laudamus van Hendrik Andriessen en een aantal 

motetten. Uit handen van Dr. Richard Bot ontving hij de bronzen 
Laurentiusplaquette van het bisdom Rotterdam. 
Beide heren ook vanuit de KDOV van harte gefeliciteerd ! 
(RH; bron: Gregoriusblad, nr.2, juni 2018) 
 

Afscheid Gemma Coebergh 
Op zondag 8 april 2018 heeft Gemma Coebergh afscheid genomen als 
organiste van de Sint-Josephkerk in Haarlem na een indrukwekkende staat 
van dienst. Tijdens de feestelijke hoogmis begon haar opvolger Erik Jan 
Eradus en nam Gemma de tweede helft voor haar rekening die eindigde 
met een improvisatie over het Te Deum. 

 
Jeroen Felix 
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Na een degelijke voorbereiding bij Nico Waasdorp studeerde zij van 1964 
tot 1969 hoofdvak orgel bij Albert de Klerk en behaalde haar einddiploma 
solospel met aantekening improvisatie. Van 1965 tot 1971 was zij organiste 
in de Antonius van Padua in Haarlem en vanaf 1970 nam zij de leiding op 
zich van het dameskoor in de Josephkerk en begeleidde zij de 
doordeweekse missen en verving Albert de Klerk tijdens de hoogmissen. 
Van 1971 tot 1977 was zij organiste van de ‘De Boom’ (St. Franciscus 
Xaverius) in Amsterdam. Daarnaast was zij tot 1999 vaste vervangster van 
Bernard Bartelink in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem. Tevens 
was zij diezelfde periode van 1977 tot 1990 recensente bij het Haarlems 
Dagblad. 
In 1999 volgde Gemma Coebergh haar leraar Albert de Klerk op in de 
Josephkerk, en richtte zij samen met haar man Geert van Beckhoven en 
ondergetekende de Andriessen/De Klerk Stichting op. (Geert van 
Beckhoven werd in die tijd ook koster van de Josephkerk). In 2000 werd zij 
secretaris van de KDOV. In het voorjaar van dit jaar 2018 heeft zij deze 
laatste drie functies beëindigd. Daarnaast gaf zij concerten in Nederland 
Duitsland en Engeland en ging zij in 2006 op tournee in de USA met een 
Amerikaans kamerkoor in de staat Maine. Ook werkte zij mee aan TV- en 
radio opnames en nam zij een CD op met werken van Albert de Klerk. Door 
haar jarenlange ervaring als recensente van het Haarlems Dagblad heeft zij  
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ook een zeer verfijnde pen ontwikkeld, hetgeen zijn neerslag heeft 
gevonden in artikelen en recensies in orgeltijdschriften en in het tekstboekje 
bij de opname van complete orgelwerken van Andriessen door Albert de 
Klerk. 
 
Iets wat ook niet onvermeld mag blijven is de restauratie van het orgel van 
de Josephkerk. Gemma is hiervoor een actie gestart en heeft het voor 
elkaar gekregen dat het orgel sinds mei 2011 weer in volle glorie klinkt. Het 
orgel is niet alleen grondig gerestaureerd. Van de vox humana die in 1947 
was verdwenen is een kopie geplaatst, het pedaal is uitgebreid met drie 
tonen tot f1 en er is een elektronisch Setzersysteem geïnstalleerd. 
 
Van de 22 jaar die ik als dirigent van de gregoriaanse schola van de 
Josephkerk werkzaam was heb ik 17 jaar met Albert de Klerk en 5 jaar Met 
Gemma Coebergh gewerkt. Ik kan in alle oprechtheid zeggen dat Gemma 
een meer dan waardig opvolgster van haar leraar was. De uiterst subtiele 
en spirituele manier waarop haar leermeester het gregoriaans begeleide en 
over de gregoriaanse melodieën improviseerde is tot een traditie geworden 
in de Josephkerk, die zij op voortreffelijke wijze heeft voortgezet. Het 
verheugt mij te kunnen constateren dat deze traditie, die uniek is in 
Nederland, bij haar opvolger Erik Jan Eradus en de dirigent van de schola 
Bas Halsema in goede handen is. 
 
Het afscheid op zondag 8 april begon zoals ik reeds aan het begin schreef 
met Erik Jan Eradus aan het orgel die daarmee zijn visitekaartje afgaf. De 
tweede helft van de mis nam Gemma plaats achter de speeltafel en 
begeleidde voor het laatst als titularis de gregoriaanse gezangen en de 
volkszang. Zij eindigde met een sprankelende improvisatie over het Te 
Deum die zij zeer verrassend niet in een climax maar in zachte tinten af 
sloot waarbij zij de laatste regel: ‘In Te Domine speravi, non confundar in 
aeternum’ uitsprak. Tijdens de mis besteedde pastoor Hendriks in zijn 
preek uitgebreid aandacht aan de kerkmuzikale traditie in de Josephkerk en 
het afscheid van de titularis, en sprak daarbij zijn grote waardering uit voor 
de manier waarop Gemma haar functie heeft vervuld. 
 
De vele vrienden en collega’s die tijdens de hoogmis aanwezig waren 
bezochten daarna de afscheidsreceptie op de pastorie. Tijdens deze 
receptie werd haar een afscheidscadeau aangeboden, een portret van 
Gemma achter de speeltafel van het Adema orgel van de Josephkerk 
geschilderd door Rob Sjouke. De dag werd afgesloten met een 
orgelconcert door haar opvolger Erik Jan Eradus. 
Gemma Coebergh heeft afscheid genomen als titularis van de Josephkerk 
maar zal als vervangster van haar opvolger nog achter de speeltafel blijven 
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plaatsnemen. Ik wens haar toe dat zij dit nog tot in lengte van jaren mag 
doen. 

Vincent van Buuren1 

 

Vraag en aanbod 
Andriessen-mis 
Sinds enige tijd ben ik op zoek naar de Mis ‘Feria II post Pascha’ voor 
TTBB en orgel van Hendrik Andriessen. De mis bestaat uit de vijf 
propriumgezangen van Tweede Paasdag en is enige mis die nog niet is 
uitgegeven. Andriessen componeerde het werk omstreeks de jaarwisseling 
1936/1937 in opdracht van de NSGV, afdeling bisdom Den Bosch. De mis 
ging op Tweede Paasdag 29 maart 1937 in Eindhoven in première o.l.v. 
Hendrik Andriessen. Organist was W. van Kalmthout. 
Vanuit het kathedraalarchief in Den Bosch bezit ik inmiddels in een 
onbekend handschrift kopieën van de koorpartijen. De volledige partituur 
heb ik echter nog niet gevonden. Onderzoek in diverse bibliotheken en 
archieven heeft mij nog niet verder gebracht. Is er iemand die mij aan de 
partituur kan helpen? 
Lourens Stuifbergen; e-mail: lbhmstuifbergen@gmail.com 

 
Oproep 
Het klinkt bijna ironisch: een jongerenkoor dat 50 wordt. Toch gebeurt dat in 
deze tijd geregeld. Alleen al in mijn omgeving zijn er verschillende. Zo 
blaast op 16 juni Jongerenkoor JoKo uit Bovenkarspel 'vijftig kaarsjes uit' 
tijdens een viering in de St. Martinuskerk. Een week later, op 23 juni het 
voormalige Jongerenkoor Wognum, nu Upbeat geheten, in de 
Hieronymuskerk in Wognum. Beide koren met een reünie en feestavond. 
Volgend jaar wordt EigenWijs, voorheen New Generation geheten, uit 
Westwoud 50 jaar. De eerste twee koren hebben nog leden tussen 12 en 
30 jaar, de laatste is inmiddels een 'middenkoor' met zelfs nog leden van 
het eerste uur! Komt er een herbeleving van 'beatmissen', alternatieve 
teksten en dito vieringen? Of hebben de huidige in religie/kerk 
geïnteresseerde jongeren andere interesses. Wat zijn uw 'gedachte-
spinselen' hieromtrent? Mail het ons. 
Heeft of kent u koren die ook 'Abraham/Sara' zien én een bijzonder 
muzikaal programma hebben, mail dit dan aan redactie@kdov.nl. Bij voorbaat 
hartelijk dank. (Ruud Hoogenboom, hoofdredacteur) 

 

 
1 Vincent van Buuren heeft jarenlang met Gemma Coebergh samengewerkt als dirigent van 

de schola van de Sint-Josephkerk te Haarlem. 

lbhmstuifbergen@gmail.com
redactie@kdov.nl
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Nieuwe Privacywet en de KDOV-leden 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van kracht geworden. Iedereen moet zich aan de regels van deze 
nieuwe verordening houden. Wat betekent dit voor koren, dirigenten en 
zangpedagogen/muziekdocenten? Gelukkig hoeven we niet allemaal 'het 
wiel' uit te vinden. 
* Koornetwerk Nederland heeft in samenwerking met de Nederlandse 
Organisatie voor Vrijwilligers (NOV) een 'factsheet privacy' opgesteld met 
en stappenplan om jouw koor/organisatie AVT-bestendig te maken. 
Daarnaast is er een vragenlijst om u te helpen het stappenplan op de juiste 
wijze uit te voeren.  
Voor meer info: www.koornetwerk.nl/algemene-verordeninggegevensbescherming. 
* De Kunstenbond verwijst naar het tien-stappenplan van de Kamer van 
Koophandel (KvK), maar zal op haar eigen website ook nog een soort 
check voor de 'eenpittende creatieveling' zetten. 
Voor info: www.kunstenbond.nl. 
* Koordirigentenbelangen Nederland verwijst door naar het 10-stappenplan 
op www.hulpbijprivacy.nl. 
* De Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen heeft een korte inleiding 
op haar website gezet met een link naar de KvK. Voor leden is er een 
stappenplan toegespitst op muziekdocenten. Ook vind je er een link naar 
de privacyverklaring-generator. Met beide heb je snel je AVG op orde. 
Voor meer info: www.zangpedagogen.nl; www.kvk.nl/advies-en-informatie. 
(RH; bron: ZingMagazine, juli/aug. 2018) 
 

Vijftig jaar na de Instructie Musicam sacram 
(1967-2017) 

 
Eckhard Jaschinski SVD, doctor van de theologische faculteit van 
Paderborn, is professor in de liturgie-wetenschappen en homiletiek aan de 
Philosophisch-Theologische Hochschule SVD (Societas Verbi Divini) St. 
Augustinus (Duitsland), en auteur van Kleine Geschichte der Kirchenmusik 
(Freiburg-Basel-Wenen, Herder 2004). In dit artikel, eerder verschenen in 
La Maison-Dieu (nr. 290, december 2017, over het vijftigjarig bestaan van 
Musicam sacram), schetst prof. dr. Jaschinski het stapsgewijze ontstaan 
van de Instructie over muziek in de eredienst. Vervolgens gaat de auteur in 
op de voornaamste aspecten van de Instructie en de gevolgen daarvan tot 
in deze tijd. 
 
 

I. Ontstaansgeschiedenis van de Instructie 

http://www.koornetwerk.nl/algemene-verordeninggegevensbescherming
http://www.kunstenbond.nl/
http://www.hulpbijprivacy.nl/
http://www.zangpedagogen.nl/
http://www.kvk.nl/advies-en-informatie
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De conciliaire Constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie (4 december 
1963) over de liturgie besteedde een speciaal hoofdstuk aan ‘gewijde 
muziek’. Het betreft het zesde van een geheel van zeven hoofdstukken. De 
keuze voor een apart hoofdstuk was niet vanzelfsprekend. Het zou ook 
mogelijk zijn geweest om het thema van de liturgische muziek te 
verspreiden over de andere hoofdstukken, zoals dit het geval was voor 
belangrijke thema’s als actieve deelname aan de eredienst of de liturgische 
taal. In het hoofdstuk over de liturgische muziek werden in tien artikelen (nr. 
112-121) alleen algemene uitspraken gedaan, die vervolgens meer 
concrete uitwerking behoefden. Deze taak zou door postconciliaire 
documenten (gebruiksdecreten) verder worden overgenomen.1 

 

Inter Oecumenici, de eerste postconciliaire Instructie van betekenis, 
gepubliceerd op 26 september 1964, had het onderwerp van de liturgische 
muziek vooralsnog naar de toekomst verdaagd. Daaruit viel op te maken 
dat een aparte Instructie over gewijde muziek in de maak was. Een eerste 
aanwijzing daarvoor was dan ook een schrijven van 4 januari 1965, dat 
voortvloeide uit het Consilium, de Raad belast met de opdracht om 
Conciliebesluiten over de liturgie toe te passen. Aan dit schrijven werden op 
25 januari 1965 vijf stellingen toegevoegd, die een nadere toelichting 
noodzakelijk maakten: 
 
1. Met het afbakenen van de landstaal hebben de Bisschoppen-

conferenties een fundamentele beslissing genomen. 
2. Het is geen verplichting dit programma aan alle Missen met 

volksdeelname op te leggen. 
3. Overeenkomstig het besluit van de kerkvoogd, kunnen Latijnse 

gezangen uit de gregoriaanse traditie, evenals meerstemmige of 
nieuwe muziek ten gehore worden gebracht. 

4. Zelfs in de Latijnse Mis moet een minimum aan landstaal worden 
gebruikt, bijvoorbeeld voor de lezingen, het universele gebed of voor 
een of ander lied, om zo een levendige deelname van de gelovigen te 
waarborgen. 

5. Minimaal het Credo en het Sanctus moeten in het gregoriaans worden 
gezongen, en wel met een melodielijn die alle deelnemers zich eigen 
kunnen maken. 

 
Op 12 februari kwam een antwoord op deze vijf stellingen. De relator van 
de werkgroep die zich wijdde aan de liederen van de Mis (Coetus 14), Ernst 
Moneta Caglia, nam daarin het voortouw. Het document omvatte 14 
paragrafen en een voorwoord. Vervolgens moesten 25 consultors omtrent 
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dit document hun positie bepalen. De breed gedeelde mening was dat dit 
document te karig was om een echte Instructie te worden. 
 
Op 16 maart 1965 gaf de secretaris van het Consilium, Annibale Bugnini, 
om die reden Aimé-Georges Martimort de opdracht een geheel nieuwe 
versie op te stellen. Deze kwam met een omvangrijk document (71 
paragrafen) dat hij op 29 april 1965 aan het Consilium aanbood. De 
reacties op dit tweede voorontwerp waren nogal gereserveerd. De 
bezwaren betroffen vooral de vermeende noodzaak om een wetgeving ten 
aanzien van de liturgische muziek op te stellen. Een min of meer 
hernieuwde uitgave van de preconciliaire Instructie De Musica sacra 
(verschenen in september 1958) leek niet wenselijk. 
 
Daarop zag een geheel nieuw derde voorontwerp het licht, ditmaal 
opgesteld door het secretariaat van het Consilium. Auteur was Carlo Braga. 
Ook werd de kring van raadgevenden flink uitgebreid met experts van 
liturgische muziek en met liturgisten, 43 in totaal. 
 
Op 12 oktober 1965 legde Bugnini aan een kleine kring het nieuwe 
voorontwerp ter goedkeuring voor. Daaruit resulteerde het derde 
voorontwerp in gewijzigde vorm (20 oktober 1965) dat aan de 43 experts 
werd uitgedeeld. De reacties waren in meerderheid positief. Een 
minderheid vreesde echter dat de rijkdom van de liturgische muziek gevaar 
liep en vroeg om heldere juridische normen. 
Vergeleken met de eerste twee voorontwerpen gaf het derde een 
verschuiving van paradigmata te zien. Ondanks het heen en weer geschrijf 
in de daarop volgende maanden dat leidde tot tien nieuwe versies, bleef de 
fundamentele oriëntatie ongewijzigd.2 

 
Uiteindelijk zou het zesde voorontwerp de definitieve versie worden. 
Sommige kerkmusici hadden echter bij het Staatssecretariaat hun twijfels 
geuit, waardoor Bugnini zich genoodzaakt zag om een bemiddeling tussen 
het Consilium, het Staatssecretariaat en de Congregatie van de Riten te 
organiseren. Ook paus Paulus VI liet in deze kwestie van zich horen. Op 
basis van een tweeledige versie (het tiende voorontwerp en een 
tegenvoorstel afkomstig uit de kring van musici), formuleerde deze zijn 
eigen hernieuwde versie. In een betoog voor het Consilium op 13 oktober 
1966 pleitte de heilige vader voor een toenadering tussen de tegenstrijdige 
gezichtspunten van liturgisten en kerkmusici. Ondanks nieuwe protesten 
van de kant van de musici bleef het elfde voorontwerp breed aanvaard en 
stabiel, waardoor het tot slotversie evolueerde. Deze versie werd op 5 
maart 1967 gepubliceerd, op de vierde zondag van de Vasten, Laetare.3  
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II. Inhoud van de Instructie 
 
De context 
In augustus 1965 werd door een groep kerkmusici een congres gehouden 
te Freiburg, Zwitserland. Dit congres heeft een aanzienlijke invloed gehad 
op het nieuwe concept van het project van de Instructie. De ontmoeting 
tussen herderlijke gezagsdragers en musici leidde een jaar later tot de 
oprichting van de vereniging Universo Laus (UL). Deze ‘Internationale 
groepering ter bestudering van muziek en zang in de liturgie’ (zoals de 
ondertitel luidt), was geneigd tot hervormingen. 
 
In de verslagen van het toenmalig congres te Freiburg worden de namen 
van de volgende sprekers genoemd: Luigi Agustoni, Joseph Gelineau s.j., 
Helmut Hucke, Bernhard Huijbers s.j., Jean Jeanneteau, Jozef Joris, 
Joseph Andreas Jungmann s.j., Pierre Kaelin, Miguel Manzano, Erhard 
Quack en René Reboud.4 Andere musici, die aan een andere, meer 
behoudende lijn vasthielden (bijvoorbeeld Igino Anglés Pamiés en 
Johannes Overath), waren niet van de partij. Voor deze meer traditionele 
gerichtheid bestond er eveneens een vereniging: Consociatio 
Internationalis Musicae Sacrae (CIMS). De spanningen tussen deze twee 
organisaties beïnvloedden ook de inspanningen om tot een Instructie over 
de muziek te komen. 
 
Het incipit 
De strijd die de Instructie teweegbracht (Bugnini sprak zelfs van een 
“kruisweg”5) vond reeds zijn weerslag in de eerste woorden van de tekst, 
woorden die doorgaans juist programmatisch van aard plegen te zijn. 
In het 2de voorontwerp wordt gesproken over: Musica liturgiae sacrae 
(Muziek van de heilige liturgie); in het 3de-6de voorontwerp luidt het: 
Ministeriale munus musicae sacrae (De taak van de bedienaar inzake de 
gewijde muziek); in het 7de-9de voorontwerp: Musicam sacram (Gewijde 
muziek); in het 10de voorontwerp: Cantum et musicam (Zang en muziek); in 
de slotversie: Musicam sacram. 
 
De voorontwerpen 2 tot 6 zijn verbonden aan het woordgebruik van de 
conciliaire Constitutie over de liturgie (nr. 112). Bij voorontwerp 7 keert men 
terug naar een meer traditioneel begrippenapparaat: Musica sacra, om 
daarmee vooral de muziekstijl aan te duiden. De eerste woorden van 
voorontwerp 10 zijn een uitzondering en weerspiegelen de wens om het 
functionele karakter van de muziek in de liturgie te benadrukken. 
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Voorwoord of inleiding? 
Op 7 juni 1966 nodigde Bugnini de Franse jezuïet Joseph Gelineau uit om 
een tekst samen te stellen met als doel het inleidende karakter van nr. 112 
van de conciliaire Constitutie over de liturgie te verdiepen. Hij kreeg de 
opdracht een voorwoord te schrijven over de theologische en spirituele 
dimensie van liturgische muziek. Gelineau nam de uitdaging aan en kwam 
met een voorstel dat was opgesteld in de Franse taal.6 

Het eerste deel van zijn voorwoord noemt in een drietal paragrafen een 
aantal fundamentele elementen met betrekking tot het verschijnsel muziek 
en diens relatie tot de liturgie. 
 
a) Door zijn religieuze betekenis oefent de muziek als menselijk element 

invloed uit. 
b) De muziek is een historisch teken in het goddelijk heilsplan. 
c) Muziek is een teken van het mysterie in de liturgie. 

Het tweede deel handelde over de kwestie van de drie criteria van paus 
Pius X in zijn motu proprio Tra le sollecitudini (22 november 1903), te 
weten heiligheid, universaliteit en waarachtige kunst.  
Kritische reacties op deze tekst leidden er uiteindelijk toe om ervan af te 
zien. De voornaamste punten van kritiek waren dat de tekst te wijdlopig 
was, dat hij zich moeilijk liet omschrijven en dat hij te zeer gekenmerkt 
werd door een Franse spiritualiteit. 

 
Indeling 
Voor een globaal begrip van de Instructie volstaat het om de eerste versie 
van het 3de voorontwerp nader te beschouwen. Sindsdien is er niets 
wezenlijks veranderd. Vergelijking tussen de titels van de hoofdstukken 
maakt dit voldoende duidelijk. 
Voorontwerp 3  
Voorwoord (nr. 1-4)  
1. Enkele fundamentele punten (nr. 5-14) 
2. De deelnemers aan liturgische vieringen (nr.15-19) 
3. Zang in de viering van de Mis (nr. 30-47) 
4. Zang in het Getijdengebed (nr. 48-52) 
5. Liturgische muziek in de viering van de sacramenten 
en sacramentaliën (nr. 53-56) 

 
 
 
6. Gebruik van het Latijn en behoud van de rijkdom 
van gewijde muziek (nr. 57-63) 

 
7. Het toonzetten van teksten in de landstaal  
 
8. Over commissies ten behoeve van liturgische 
muziek (nr. 72-75) 

Slotversie 
Voorwoord (nr. 1-12) 
 
2. De deelnemers aan liturgische vieringen (nr. 13-26) 
3. Zang in de viering van de Mis (nr. 27-36) 
4. Zang in het Getijdengebed (nr. 37-41) 
5. Liturgische muziek in de viering van sacramenten en 
sacramentaliën, ter gelegenheid van bijzondere 
vieringen in het liturgisch jaar, in de vieringen van het 
Woord, in geestelijke oefeningen en in Liturgische 
vieringen van Kerken met buitengewone Riten (nr. 42-
46) 
6. De taal van liturgische handelingen die in de muziek 
worden gevierd en het behoud van de rijkdom van 
gewijde muziek (nr. 47-53) 
7. Het toonzetten van teksten in de (nr. 64-71) 
landstaal (nr. 54-61) 
8. Over commissies ter bevordering van liturgische 
muziek (nr. 68-69) 
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Belangrijkste aspecten 
De Instructie is geen verzameling regels met betrekking tot liturgische 
muziek, maar heeft veeleer het karakter van een herderlijke exhortatie. Het 
document houdt rekening met eigentijdse noden, zonder daarbij naar 
volledigheid te willen streven. Bij nadere bestudering valt op dat de 
volgende vier principes als leidraad dienen: actieve deelname, de 
wezenlijke betekenis van de verschillende onderdelen, verdeling van de 
taken over de aanwezigen en een geleidelijke toename van het gewijde 
karakter. 
 
a) Het document heeft een genuanceerde benadering van de actieve 

deelname van de gelovigen, leitmotiv van de liturgische hervorming. 
Het verdedigt een permanente activiteit niet tot elke prijs, maar hecht 
belang aan diens geestelijke en herderlijke doelmatigheid. Het 
document stelt dat deelname van de aanwezigen aan het gezang 
aangepast dient te worden aan personen en omstandigheden (vergelijk 
nr. 10 van de slotversie). 

b) De viering werpt voor degenen die eraan deelnemen slechts dan 
vruchten af, wanneer de betekenis van de verschillende onderdelen 
wordt gerespecteerd en de muzikale uitvoering daarmee rekening 
houdt. Hierbij zou men ook kunnen spreken van een functionele 
betekenis (zie nr. 6). 

c) Een liturgische viering met verschillende onderdelen en een 
toepasselijke deelname vergt afwisselende bevoegdheden. De 
pastoraal verantwoordelijken worden uitgenodigd om de noodzakelijke 
charismata te onderscheiden en deze op verantwoorde wijze tot uiting 
te brengen (zie nr. 5). 

d) Een bepaald niveau van plechtigheid in de liturgie kan ook bereikt 
worden zonder groot ceremonieel vertoon. Aangezien voor de viering 
van de Mis het onderscheid tussen ‘gelezen Mis’, ‘gezongen Mis’ en 
‘Hoogmis’ te rigide is gebleken, stelt de Instructie drie gradaties voor als 
tegemoetkoming voor deze indeling: 
1ste gradatie: sommige onderdelen die van nature zang behoeven; 
2de gradatie: sommige onderdelen behoeven geen zang; 
3de gradatie: liederen kunnen een handeling begeleiden om het 
plechtige karakter kracht bij te zetten (zie nr. 29-31). 
Deze zelfde gradaties van deelname aan het gezang worden ook voor 
het Getijdengebed aanbevolen (zie nr. 38).  
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III. Gevolgen van de Instructie en huidige situatie 
 
Gradaties in plechtig karakter 
In de documenten met betrekking tot de viering van de Mis en het 
Getijdengebed die op de Instructie volgen, is de aanbeveling van een 
geleidelijke flexibilisering van het plechtige karakter verder toegenomen. De 
Algemene presentatie van het Romeins missaal van 1969-70 (PGMR) rept 
noch over de klassieke ‘Hoogmis’, noch over het voorbeeld van de drie 
voornoemde gradaties. Zij geeft een fundamentele vorm aan die aan de 
omstandigheden aangepast dient te worden: namelijk de Mis met het volk. 
Daarmee wordt de Mis bedoeld “die gevierd wordt met deelname van de 
gelovigen. Daarom is het goed dat, voor zover dat mogelijk is, op zondagen 
en verplichte feestdagen de viering wordt gezongen en een aanvaardbaar 
aantal bedienaars bijeenbrengt; zij kan evenwel ook plaatsvinden zonder 
zang en met een enkele bedienaar” (PGMR 1969, nr. 77; PGMR 2002, nr. 
115). 
 
Wat betreft het Getijdengebed verduidelijkt de Algemene presentatie van de 
liturgie van het Getijdengebed van 1971 (PGLH) een en ander als volgt: 
– Het principe van geleidelijk toenemende plechtigheid bestaat eruit dat er 
verschillende gradaties zijn tussen het integraal gezongen officie en het 
eenvoudig reciteren van alle onderdelen. Deze oplossing schept een ruime 
en aangename afwisseling, en deze maatregel kan gewaardeerd worden al 
naar gelang de kleur van de dag of van het getijde dat gevierd wordt, 
afhankelijk van de aard van de onderdelen waaruit het officie bestaat, van 
de omvang en het karakter van de communauteit, alsmede van het aantal 
voor een bepaalde gelegenheid beschikbare zangers (PGHL, nr. 273). 
– Nr. 66 van de Instructie schetst een geleidelijk toenemende plechtigheid in 
de loop van het liturgisch jaar: “Gedurende de Advent, de Vasten, tijdens 
het Paastriduüm, in de dodenofficie en de Mis voor de overledenen, is 
instrumentale muziek niet toegestaan.” Dit verbod, dat ook orgelspel omvat, 
kon hierover niet het laatste woord zijn. Wanneer anders bijvoorbeeld dan 
in de vastentijd, zou het koraal van J.S. Bach “O Mensch, bewein dein 
Sünde gross” moeten klinken? De daarop volgende documenten hebben de 
regel dientengevolge afgezwakt. Zo valt in het uitvaartritueel van 1973 in de 
Duitse taal te lezen: “De inleidende processie in de kerk moet begeleid 
worden door een lied of door orgelspel.”7 

 
Verruiming van muzikale stijlen 
De Instructie zag het licht in een tijd waarin geëxperimenteerd werd met 
nieuwe klanken tijdens de vieringen. In Duitsland bijvoorbeeld trachtten de 
‘Duisburger Messen’ van 1965/66 melodieën van spirituals ontleend aan 
dixieland jazz te combineren met teksten in de Duitse taal. Deze ‘jazz-
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Missen’ waren slechts een kort bestaan beschoren, want al snel kregen 
eigentijdse componisten een doorslaggevende rol in de liturgische muziek, 
met een stijl die eerst ‘Gospelrock’ of ‘Sacro-pop’ werd genoemd, en later 
het ‘nieuwe geestelijke lied’ (Neues Geistliches Lied). Componisten van 
deze eerste generatie waren Peter Janssens (1934-1998), Ludger 
Edelkötter (1940) en Oskar Gottlieb Blarr (1934). Namen uit de volgende 
generatie zijn onder andere Heinz Martin Lonquich (1937-2014) en Thomas 
Gabriel (1957). 
 
Voor contemporaine muziek was het logischerwijze lastiger zich een plaats 
te verwerven dan voor popklanken. Instrumentale muziek voor orgel 
daargelaten – de stijl van Olivier Messiaen bijvoorbeeld heeft altijd een 
plaats in de liturgie behouden – bleef eigentijdse vocale muziek eerder 
uitzondering dan regel. Dankzij zijn geheel eigen stijl heeft Arvo Pärt (1935) 
evenwel een bepaalde bekendheid bereikt. Ter vergelijking: in Engeland 
was men op zoek naar een stijl tussen de ‘U-Musik’ (Unterhaltungsmusik, 
lichte muziek) en ‘E-musik’ (Ernste Musik, serieuze muziek). Dit gold onder 
andere voor John Rutter, Colin Mawby en Paul Inwood. In Nederland 
wilden Bernhard Huijbers en Tom Löwenthal op gelijksoortige wijze in hun 
composities solo- en koorpartijen met samenzang combineren. 
 
Functionele muziek 
Men heeft zich wel beklaagd over de toegenomen actieve deelname van de 
gelovigen aan de zang tijdens de vieringen, vooral in de Germaanstalige 
landen met hun traditie van Kirchenlieder (samenzang). Die klacht wordt 
tegenwoordig echter nauwelijks meer gehoord. De vieringen zoals die op 
radio en televisie worden uitgezonden, laten zien hoe de muzikale 
verwezenlijking van de verschillende onderdelen van de liturgie zich heeft 
gediversifieerd. In veel parochies is het inmiddels gebruikelijk om na de 
eerste lezing een responsorie-psalm te zingen, in afwisseling met de 
voorganger of de schola en de gelovigen. Evenzo is de acclamatie van het 
Halleluia voor het Evangelie algemeen gebruik geworden, met dezelfde 
verdeling van de liturgische functies. 
 
Het komt zelden voor dat alleen het koor integraal het Ordinarium van de 
Mis op zich neemt (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei). 
Na een gezamenlijk lied bij aanvang en de afwisselend gezongen litanie 
van het Kyrie, kan het Gloria door het koor alleen worden gezongen. Voor 
het Credo kunnen gregoriaans, polyfonie en samenzang met elkaar 
afgewisseld worden. Het Sanctus kan een lied zijn dat door de gelovigen 
wordt gezongen, verrijkt met meerstemmigheid van een koor en 
verschillende instrumenten. Het Agnus Dei kan door het koor ook tijdens de 
communie-processie worden uitgevoerd. Ook het afwisselen van talen, 
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zoals het Latijn, Duits en Engels, roept geen vragen op. In de 
programmering ziet men derhalve een bepaalde flexibiliteit ontstaan en een 
zeker gevoel voor doeltreffende en samenhangende dramatiek. 
Het strikte onderscheid dat vroeger werd gemaakt tussen specifiek    
liturgische en niet-liturgische religieuze muziek heeft aan souplesse 
gewonnen. In de viering van de Mis zijn er onderdelen die vanuit de tekst 
gezien niet noodzakelijkerwijze vaststaan. Vroeger werden teksten, zoals 
van het Introïtus, het Offertorium en de Communio, als vaststaand 
beschouwd. Tegenwoordig zijn zij facultatief. Dat impliceert geenszins een 
aanmoediging om arbitraire en subjectieve keuzes te maken. 
Vindingrijkheid en verantwoordelijkheid zijn geboden, bovendien moet 
rekening worden gehouden met de gewoonten van een bepaalde 
gemeenschap en steeds ook met een vorm van oecumenische openheid 
voor hetgeen een ‘nieuw gezang’ is. 
 
Conclusie 
Het document Musicam sacram is wat betreft sommige details wellicht 
achterhaald, toch behoudt het na vijftig jaar het voordeel dat het 
langetermijnperspectief van een liturgia semper reformanda afgebakend 
blijft. 
 
Samenvatting 
Nadat de auteur het ontstaan van de Instructie Musicam sacram tot aan de 
11de versie van 1967 heeft geschetst, toont Eckhard Jaschinski aan dat 
boven de debatten uit, en zelfs boven de strijd die dit project opriep uit, de 
structuur van de Instructie en haar fundamentele ideeën (in belangrijke 
mate reeds aanwezig vanaf de 6de versie), een vaste voortgang te zien 
geven, meer nog in de richting van een exhortatie (aanbeveling) dan als 
een stelsel van regels. 
Uit zorg voor de gelovigen, onderwerp van de liturgie, onderzoekt de 
Instructie de voorwaarden en de omstandigheden om actieve deelname 
door gezang mogelijk te maken. Zij onderzoekt daartoe verschillende 
gradaties in plechtigheid, om zo onderscheidende criteria aan te reiken. 
Sommige van deze criteria waren slechts een kort leven beschoren (de drie 
gradaties van plechtigheid zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in het missaal), 
zij hebben echter de verdienste gehad een beslissende stap te zijn in de 
verwezenlijking van de liturgische hervorming. 
Dit artikel is overgenomen uit: Bulletin Vereniging voor Latijnse Liturgie 
nr.127, maart 2018, blz.4-9; vertaling drs M. Muller. 
 
Voetnoten: 
1
 Een volledig verslag hierover vindt men in Eckhard Jaschinski, Musica sacra oder Musik 

im Gottesdienst? Die Entstehung der Aussagen über die Kirchenmusik in der 
Liturgiekonstitution ‘Sacrosanctum Concilium’ (1963) und bis zur Instruktion ‘Musicam sacram’, 
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Regensburg, Pustet, in: ‘Studien zur Pastoralliturgie’ 8, 1990. 
2
 Versie 4: 15-11-1965; versie 5: 25-11-1965; versie 6: 1-12-1965; versie 7: 13-1-1966; 

versie 8: 3-2-1966; versie 9: 24-2-1966; versie 10: 21-4-1966; versie 11: 11-11-1966; versie 
12: 21-11-1966; versie 13: 2-2-1967. 
3
 Voor het Latijnse origineel, zie Reiner Kaczynski (Ed.), Enchiridion documentorum 

instaurationis liturgicae, vol. 1: (1963-1973), Turijn 1976, p. 275-291 (nr. 733-801). Voor de 
Duitse vertaling, zie Heinrich Rennings / Martin Klöckener (Ed.), Dokumente zur Erneuerung 
der Liturgie, vol. 1: Dokumente des Apostolischen Stuhls 1963-1973 und des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, Kevelaer, Butzon & Bercker – Freiburg/Zwitserland, Éditions 
universitaires, 2de uitg., 2002, p. 404-432 (nr. 733-801). 
4
 Helmut Hucke (Ed.), Kirchenmusik nach dem Konzil. Die vorträge der Internationalen 

Studienwoche Freiburg in der Schweiz, 1965, Freiburg am Breisgau, Christophorus-Verlag, 
1967; zie ook: S. Delacroix, ‘La musique sacrée dans le renouveau liturgique. Réflexions sur la 
semaine d’études internationales de chant liturgique (Fribourg 22-28 août 1965)’, in: Musique 
et liturgie 19 (1966), 49-96. 
5 Annibale Bugnini, La réforme de la liturgie (1948-1975). Nieuwe herziene analytische 
uitgave met aantekeningen en bijlagen. Vertaald uit het Italiaans door Pascale-Dominique Nau 
en Philippe de Lacvivier, Paris-Perpignan, Desclée de Brouwer, 2015, p. 947-964. 
6
 Zie E. Jaschinski, op.cit. p. 414-417. 

7
 Zie Die kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen 

Sprachgebietes, Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und der 
Bischof von Luxemburg (Ed.), Einsiedeln e.a., Benziger e.a., 1973, hfdst. 2, p. 31, nr. 3. In de 
Franse taal vindt men dezelfde benadering in het rituaal van La célébration des obsèques, 
Desclée-Mame, 2de uitg., 1994: “Om een klimaat van gebed te creëren, om na de lezing of 
gedurende bepaalde liturgische handelingen (bijvoorbeeld de processie bij binnenkomst) een 
moment van stilte te bekrachtigen, is de rol van de organist zeer belangrijk” (Doctrinale en 
pastorale aantekeningen nr. 27). 
 

Kabinet investeert flink in cultuureducatie, maar 
vergeet amateurmakers 

 
Minister Van Engelshoven presenteerde op 12 maart 2018 de visie van het 
kabinet op cultuur: een open visie met een breed perspectief op het belang 
van cultuur in Nederland. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) reageerde hier als volgt op: 
"Wij zijn blij met de investeringen in cultuureducatie: in muziekonderwijs, 
museumbezoek, filmeducatie en jeugdtheater. De minister roept andere 
overheden op om ook extra te investeren in cultuur. Helaas is de aandacht 
voor de amateurkunst in de visie zeer beperkt. 
 
De minister benadrukt de intrinsieke waarde van cultuur én de onmisbare 
maatschappelijke functies van cultuur: ‘de kunsten en het erfgoed laten ons 
het eigene met andere ogen zien’. Zij benoemt dezelfde maatschappelijk 
waarden als in onze verkiezingsboodschap voor de lokale politiek 'Cultuur 
Deel Je'. Gedeelde verhalen: door cultuur te delen vindt identiteitsvorming 
en ontmoeting plaats. De rijke woonomgeving die bijdraagt aan 
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leefbaarheid en aantrekkingskracht. En ze benoemt de creatieve kracht, die 
nodig is in een snel veranderende samenleving. In onze 'reactie op het 
regeerakkoord' pleitte het LKCA al voor zo’n bredere visie. 
Vanwege dat grote belang van cultuur vindt het kabinet het belangrijk dat 
iedereen vanaf jongs af aan cultuur doet of ervan geniet, en moet cultuur 
toegankelijk zijn voor iedereen: ongeacht culturele achtergrond en 
evenwichtig over Nederland verspreid. Ook voor andere kunstvormen en 
jonge generaties. Daarnaast volgt een nieuwe investering in volkscultuur 
(immaterieel erfgoed) als basis voor een gesprek over identiteit en 
diversiteit en nieuw gebruik van oude ambachten. 
 
Jammer is dat de Nederlander toch vooral als bezoeker/publiek wordt 
benaderd en zo weinig als (amateur)maker. Ook de aandacht voor het 
culturele verenigingsleven, dat net als de sportverenigingen steun van dit 
kabinet nodig heeft, ontbreekt. Het LKCA zal blijven pleiten voor meer inzet 
op actieve cultuurparticipatie door het rijk, in samenwerking met provincies 
en gemeenten. 
 
Investeringen in cultuureducatie 
Met het thema Cultuur maakt nieuwsgierig zet het kabinet de gezamenlijke 
aanpak voort met provincies en gemeenten voor cultuureducatie. Het 
kabinet reserveert middelen na 2020 (voortzetting Cultuureducatie met 
Kwaliteit) en verdubbelt de inzet op het integreren van muziek in het 
(basis)onderwijs. Ook de uitgesproken ambitie om cultuur een goede plek 
in het curriculum van primair en voortgezet onderwijs te geven (via 
www.curriculum.nu), zowel als eigen domein als verweven in andere 
vakken, is heel positief. 
Specifiek investeert het kabinet, naast muziekeducatie, in extra middelen 
voor filmeducatie (EYE krijgt extra budget) en museumbezoek. Dit extra 
budget is natuurlijk zeer welkom. Het is wel goed om te kijken wat het effect 
is van dergelijke specifieke stimuleringsmaatregelen op het geheel aan 
culturele keuzes dat het onderwijs maakt. Het beleid is immers de 
afgelopen jaren erop gericht om scholen hun eigen keuzes in cultuurbeleid 
te laten maken. Het stimuleren van specifieke disciplines doorkruist die 
inzet. 
 
Regionale profielen 
Ter voorbereiding op de volgende periode van 2021 tot 2024 vraagt de 
minister de andere overheden in 16 samenwerkingsverbanden stedelijke en 
regionale profielen op te stellen, samen met het culturele veld. In onze ogen 
is de indeling in 16 regio’s te grootschalig voor het niveau waarop 
cultuureducatie en cultuurparticipatie vooral plaatsvindt: namelijk in de 
lokale context, waarvoor een fijnmazigere infrastructuur nodig is. Daarvoor 

http://www.curriculum.nu)/
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zouden kleinere regio’s, aansluitend bij het verband waarin gemeenten al 
samenwerken in bijvoorbeeld het sociaal domein, een betere basis bieden." 
Ik vraag mij af, hoeveel orgelconcertcommissies zich geroepen voelen om 
actief contact te zoeken met scholen of een muziekschool om bijvoorbeeld 
hun orgel bij amateurmusici te promoten. (RH; bron: persbericht LKCA, 20-3-2018) 

 

Korte berichten 
 
Nederlandse vertaling misformulieren uitvaart goedgekeurd 
De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de 
Sacramenten heeft recent de "confirmatio" (Romeinse goedkeuring) 
verleend aan de herziene vertaling van de misformulieren voor de uitvaart, 
die in 2017 door de Nederlandse bisschoppenconferentie was 
goedgekeurd. Deze herziening was nodig als gevolg van de Romeinse 
vertaal-instructie "Liturgiam authenticam" van 2001. Grote delen van het 
Latijnse Missale Romanum van 2002/2008 zijn inmiddels vertaald en 
goedgekeurd door de Nederlandse bisschoppenconferentie en de H. Stoel. 
Inmiddels is ook een toonzetting gemaakt van de herziene vertalingen van 
het Romeins Missaal, aansluitend bij de toonzetting uit het Altaarmissaal 
voor de Nederlandse Kerkprovincie (van 1979).  
(RH; bron: NRL-nieuwsbrief, 11 juni 2018) 
 

'Vakbond voor koordirigenten' 
Er zijn in Nederland naar schatting ruim 5.000 professionele koordirigenten, 
maar zoiets als een vakbond bestaat er niet. Ondanks, dat er met plezier 
gewerkt wordt is soms de balans tussen inspanning en beloning zoek. 
Dirigenten zijn veelal zzp'er: ze betalen inkomstenbelasting, een 
inkomensafhankelijke zorgpremie, premie voor een  arbeidsonge-
schiktheidsverzekering, en dragen btw af. Koornetwerk  Nederland hield 
hier tot 2017 onvoldoende rekening mee in hun advies aan  de aangesloten 
koren. Martin van der Brugge (koordirigent, impressario, organisator van 
meezingevenementen) pleit voor goed overleg tussen dirigent en 
koorbestuur. Koordirigenten zijn niet altijd goed in het opkomen voor hun 
belangen. Soms betalen ze zelfs hun eigen reis- en parkeerkosten bij een 
concert! De organisatie 'Koordirigentenbelangen Nederland' wil opkomen 
voor die dirigenten, door ze van praktische adviezen van jurist of 
accountant te voorzien. Naast een nieuwsbrief met vacatures en 
(inter)nationale masterclasses wordt ook gelegenheid geboden tot 
collegiale ontmoeting en uitwisseling, o.m. door platforms en 
dirigentencafé's onder de titel 'FF zonder koor'. 
Voor meer info: www.dirigentenbemiddeling.nu/kbn of mail naar 
info@dirigentenbemiddeling.nu (RH; bron: ZingMagazine, nr.80, mei/juni 2018) 

http://www.dirigentenbemiddeling.nu/kbn
info@dirigentenbemiddeling.nu
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'Maak de schoonheid van Gods liefde zichtbaar' 
Kunstenaars moeten "de diepe schoonheid van Gods liefde zichtbaar 
maken", en gebieden van schoonheid creëren en beschermen in de 
overvolle steden van de wereld. Dit zei paus Franciscus tegen een groep 
kunstenaars die op 24 februari 2018 het Vaticaan bezocht. Hij riep hen op 
mensen te helpen om "de schoonheid te ontdekken van het door God 
bemind zijn, en er getuigenis van af te leggen in de aandacht voor anderen, 
in het bijzonder degenen die uitgesloten zijn, gewond en verworpen in 
samenlevingen". De kunstenaars maken deel uit van de in 2012 opgerichte 
beweging 'Diaconie van de Schoonheid'. Franciscus voegde toe dat 
mensen vandaag de dag te vaak denken dat technologie de sleutel bevat 
tot begrip van de zin van het leven. Maar schoonheid is een veel beter pad 
naar begrip, zei hij. (bron: CNS/Katholiek Nieuwsblad, nr.9, 2 maart 2018) 

 

Internationaal succes voor '150 Psalms' 
Na de succesvolle première op het Festival Oude Muziek Utrecht in 
september 2017, ging het grootschalige project van het Nederlands 
Kamerkoor onder de naam The Psalms Experience naar het White Light 
Festival in New York (november 2017). Ook op het Brusselse Klarafestival 
vormde dit een minifestival in de programmering, met wederom een eigen 
invalshoek en parallelprogramering. "Het bewijs: de psalmen blijven een 
onuitputtelijke bron van inspiratie", zo lezen we in 'Nederlands Kamerkoor', 
nr.8, mei-november 2018. In Nederland werden maar liefst 11.210 kaarten 
verkocht voor 12 concerten in 2 dagen in TivoliVredenburg, bij de reprise in 
Lincoln Center in New York, waren 9 van de 12 concerten uitverkocht én 
grote artikelen in o.a. The New York Times vielen het Nederlands Kamer-
koor ten deel. (RH) 

 

Tenoren gezocht - onderzoek stemtypering 
Zangcoach Hanny van Lankeren zoekt voor een nieuw onderzoek naar 
stemtypering zangers. Het betreft een studie naar koortenoren. Het 
onderzoek bestaat uit het verzamelen en vergelijken van opnamen door 
middel van een online oefeningen-protocol dat zowel door vrouwen als 
mannen kan worden ingezongen. De online gemaakte geluidsopnamen 
zullen worden voorgelegd aan een panel luisteraars. De scores van het 
luisterpanel worden vervolgens vergeleken met de uitkomsten gegeven op 
basis van een algoritme. Aanmelden kan via hanny@vrouwentenor.nl. 
(RH; bron: ZingMagazine, juli/aug. 2018) 
 

Invoering gedachtenis 'Maria, Moeder van de Kerk' (dag na Pinksteren) 
Op 3 maart 2018 heeft het Vaticaan het besluit van paus Franciscus 
meegedeeld, dat in de hele Kerk van de Romeinse ritus de viering van 
Maria onder de titel "Moeder van de Kerk" wordt ingevoerd als een jaarlijkse 
verplichte gedachtenis. 

hanny@vrouwentenor.nl
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De beslissing is gepubliceerd in een decreet, ondertekend door de prefect 
van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de 
Sacramenten, kardinaal R. Sarah, alsmede door de secretaris, 
aartsbisschop A. Roche, op 11 februari 2018 bij gelegenheid van de 160e 
verjaardag van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes. 
 
Het decreet is vergezeld zowel van een toelichting door de kardinaal 
prefect, als van een bijlage met de Latijnse teksten voor de formulieren voor 
de mis, het getijdengebed en het Romeins Martyrologium. De 
bisschoppenconferenties dienen de vertaling ervan goed te keuren en na 
het verkrijgen van de Romeinse "confirmatie" te publiceren. 
Het decreet wijst erop, dat bij de overweging van de mysteries van Christus 
en van het wezen van de Kerk de Maagd Maria niet buiten beschouwing 
kan blijven, omdat zij zowel de Moeder is van Christus als van de Kerk. 
Augustinus zei al dat Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, 
omdat zij door haar liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de 
gelovigen in de Kerk. Paus Leo de Grote verkondigde dat de geboorte van 
het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is en hij duidde Maria tevens 
aan als moeder van Christus, de Zoon van God, én als moeder van de 
ledematen van het mystieke lichaam, namelijk de Kerk.  
 
"Deze overwegingen ontspringen aan het goddelijk moederschap van Maria 
en aan haar band met het werk van de Verlosser, dat zijn hoogtepunt vindt 
op het uur van het kruis. Staande naast het kruis ontving moeder Maria het 
liefdestestament van haar Zoon, waardoor zij alle mensen, 
vertegenwoordigd in de persoon van de geliefde leerling, aannam als 
kinderen die herboren moesten worden tot het goddelijke leven. Zo werd zij 
de liefdevolle moeder van de Kerk, die door Christus werd verwekt op het 
kruis, toen Hij de Geest gaf. Van zijn kant koos Christus in zijn geliefde 
leerling alle leerlingen uit als vertegenwoordigers van zijn liefde tegenover 
zijn Moeder, door haar aan hen toe te vertrouwen, zodat zij haar zouden 
eren met de genegenheid van kinderen."  
 
De zalige paus Paulus VI riep op 21 november 1964 aan het eind van de 
derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie de heilige Maagd 
Maria uit tot "Moeder van de Kerk". Bij gelegenheid van het heilig Jaar van 
de verzoening (1974) werd ter ere van de Heilige Maria, Moeder van de 
Kerk, een votiefmis opgesteld. In zijn commentaar wijst kardinaal Sarah 
erop, dat in de loop van de jaren de invoeging van de viering van "Maria, 
Moeder van de Kerk" in de eigen kalender van sommige landen op de 
maandag na Pinksteren werd goedgekeurd en ingevoerd (bijvoorbeeld in 
Polen en Argentinië). Deze viering werd voor andere dagen goedgekeurd 



 
KDOV-blad Zomer 2018 | 25 

met betrekking tot bijzondere plaatsen, zoals de Basiliek van Sint-Pieter, 
waar de afkondiging van deze titel door Paulus VI plaats had gevonden. 
Ook sommigen ordes en congregaties verkregen de goedkeuring voor de 
eigen teksten van deze viering. Nu wordt deze viering in heel de Latijnse 
kerk ingevoerd. We zijn dus weer een Mariafeest 'rijker'. (RH; bron: nieuwbrief 

NRL, 19-3-2018) 

 
Om misverstanden te voorkomen is in een 'Notificatio' van de Romeinse 
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en Regeling van de 
Sacramenten van 24 maart ook bepaald dat dit Maria-feest feitelijk 
onverbreekbaar verbonden is met Pinksteren, dus worden in principe op 2e 
Pinksterdag niet de lezingen van Pinksteren gelezen, tenzij "naar het 
oordeel van de rector van de kerk of van de celebrerende priester zelf 
werkelijke nood of pastoraal belang dit eist, kan in de viering met het volk 
de mis gebruikt worden die met deze nood of dit belang overeenkomt." RH; 

bron: nieuwsbrief NRL, 30 april 2018) 

Op de website www.rkliturgie.nl vindt u een inlegvel (pdf) voor de 
lezingen/misformulier voor in het Altaarmissaal. 
(RH; bron: nieuwsbrief NRL, 11 juni 2018) 

 
Archief Annie Bank naar het KDC 
Het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen heeft in 2017 het 
archief uit de beginjaren van de Muziekuitgeverij Annie Bank in beheer 
genomen. Het gaat om onder mee 'transparanten' van het Graduale 
Romanum (van voor 1974), Kyriale, Cantuale en sopraan- en altpartijen van 
verscheidene Latijnse missen van o.a. Haydn, Mozart en Perosi. Ook 
(vaak) handgeschreven catalogi en opdrachtenboeken uit de begintijd van 
de uitgeverij, die zich aanvankelijk richtte op het uitgeven van muziek voor 
jongenskoren in de R.K. kerk en van componisten als Hendrik Andriessen, 
Jan Mul, Albert de Klerk en Herman Strategier.  
(RH; bron: Gregoriusblad, nr.2, juni 2018) 

 
Gregoriusbibliotheek nu geheel gecatalogiseerd 
Eind september 2017 is er een eind gekomen aan de jarenlange verwerking 
van het bibliotheekmateriaal van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 
(NSGV). Deze bibliotheek werd in 1997 in permanente bruikleen gegeven 
aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht en ligt sindsdien op de locatie 
Uithof. Daarvoor was ze ondergebracht bij Muziekwetenschappen. De 
NSGV is nog steeds eigenaar. 
De bibliotheek bestaat uit oude drukken, handschriften, tijdschriften, 
bladmuziek, boeken en klein archiefmateriaal zoals nota's, foto's en folders. 
In 2007 werd gestart met het inventariseren van dit materiaal, dat door vele 
verhuizingen in een slechte en wanordelijke staat verkeerde. Nu, tien jaar 

http://www.rkliturgie.nl/
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later, is de inventarisatie afgerond en zijn meer dan 1850 titels 
gecatalogiseerd. Voor het inventariseren is gekozen voor vier categorieën: 
handschiften (896), bladmuziek, mappen (totaal 10.800) en boeken (3248). 
Bij elkaar zo'n 15.370 titels. Het materiaal is ter inzage op te vragen, maar 
daarvoor is wel een lenerspas noodzakelijk. Kijk op www.nsgv.nl hoe de 
bibliotheek digitaal te vinden is. (RH; bron: Gregoriusblad, nr. 1, 2018) 

 
Van blad leren zingen 
Jelle Roosen weet zeker, dat iedereen van blad kan leren zingen. Het idee, 
dat dit alleen is weggelegd voor heel ervaren of professionele zangers is 
niet waar. Daarom ontwikkelde hij een online cursus 'van blad zingen', 
waarmee zangers thuis zelf aan de slag kunnen. Roosen denkt dat het 
koren een enorme 'boost' kan geven, omdat leden zo zelfstandig worden bij 
het instuderen van muziek. De cursus is vanaf 47 euro; de startcursus 
'Ritme Zingen' is gratis. Of hij ècht ze zeker van zijn zaak is, weet ik niet, 
want er is een "binnen 30 dagen 100% niet-goed-geld-terug-garantie"! 
Voor meer info: www.zingenvanblad.nl (RH; bron: ZingMagazine, nr.80, mei/juni 2018) 

 

Orgelpark stopt met uitgave 'Timbres' 
Eind januari verscheen de 23e editie van 'Timbres', het halfjaarlijkse 
magazine van het Orgelpark te Amsterdam. Deze was tevens de laatste 
uitgave. Uit de bezoekerscijfers blijkt, dat steeds meer mensen het 
Orgelpark weten te vinden, dus is besloten in de presentatie het accent te 
verleggen naar de website. Hierop kan eenieder de nodige informatie 
vinden en de concertgegevens raadplegen, maar ook bijzondere concerten 
terugluisteren. Met enige regelmaat zal ook achtergrondinformatie hierop te 
vinden zijn. (RH; bron: De Orgelvriend, april 2018) 

 

Organist-componist Piet Kee overleden 
Op vrijdagmorgen 25 mei 2018 is de organist, componist en docent Piet 
Kee overleden. Hij werd op 30 augustus 1927 geboren in Zaandam, als 
zoon van de organist en componist Cor Kee. Zijn vader was tevens zijn 
eerste orgeldocent. Later ging Piet Kee studeren aan het Amsterdamsch 
Conservatorium, onder anderen bij Anthon van der Horst. Kee was organist 
van de St.-Laurenskerk te Alkmaar van 1952 tot 1986, en als stadorganist 
verbonden aan de St.- Bavokerk in Haarlem van 1956 tot 1989. Hij won drie 
keer het Internationaal Improvisatieconcours (1953, 1954 en 1955), 
waardoor hij de beroemde wisselprijs ‘De Zilveren Tulp’ definitief mocht 
houden. In 1954 werd hij benoemd tot hoofdvakdocent orgel aan het 
Muzieklyceum van Amsterdam. Kee ontving diverse onderscheidingen, 
tevens was hij erelid van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging 
(thans: Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici). Piet Kee was 
ook als componist actief. (RH; bron: NotaBene, juni 2018) 

http://www.nsgv.nl/
http://www.zingenvanblad.nl/
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De Bijbel in je smartphone 
De Bijbel in gewone taal of de Nieuwe Bijbelvertaling zijn nu te lezen in een 
handige app op je telefoon. Dus je zit nooit meer zonder het Woord van 
God. Gewoon beschikbaar in je mobiele telefoon! Het Nederlands 
Bijbelgenootschap heeft een gratis app gemaakt, Mijn Bijbel, waarmee je 
deze in zes vertalingen kan lezen. Ook waar géén wifi is, bijvoorbeeld in 
je/een kerk. De app wordt stapsgewijs uitgebreid en is beschikbaar voor 
zowel Andriod als iOs en is te downloaden in de 'Google play store' en de 
'App store'. (RH; bron: Samen Kerk, febr. 2018) 

 

Tweede en derde fase model-Restauratiebestek in aantocht 
In juli 2018 worden fase 2 en 3 in de ontwikkeling van het model-
Restauratiebestek afgerond. Aan het model-Restauratiebestek worden dan 
de uitvoeringsrichtlijnen 3001 (historische houtconstructies), 4009 
(historisch schilderwerk), 4013 (historisch parket), 4014 (historisch 
pannendak) en 5001 (houtaantasting door zwammen en insecten) 
toegevoegd. 
In fase 3 komen daar de URL 4011 (metalen dakbedekkingen en goten) en 
de URL 4012, Historisch metaal nog bij. Het model-Restauratiebestek is 
een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen in de besteksystematiek 
van STABU (zowel in OSF als in BOUWBREED). Het doel is een 
verbetering van de kwaliteit van bestekken die worden opgesteld voor het 
werk aan monumenten en waarvoor de systematiek voor nieuwe gebouwen 
niet voldoet. 
(RH; bron: Nieuwbrief Stg. Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), mei 2018) 
 

Activiteiten 

 
Organum Frisicum organiseert Bach-estafette in Friesland 
In 2018 is Leeuwarden – samen met de provincie Friesland – culturele 
hoofdstad van Europa. In het kader hiervan heeft Stichting Organum 
Frisicum het initiatief genomen voor een Bach-estafette, waarbij alle werken 
van Johann Sebastian Bach zullen worden uitgevoerd. 
 
Van 23 t/m 28 juli vindt er een internationale orgelweek plaats met 
concerten door onder meer Wolfgang Zerer, Olivier Latry en Masako 
Honda. De internationale orgelweek wordt op 28 juli, de sterfdatum van J.S. 
Bach, afgesloten met een Bach-nachtconcert in de Jacobijnerkerk van 
Leeuwarden door Theo Jellema. Dit concert begint om 22.00 uur. Theo 
Jellema neemt ook het laatste concert van de Bach-estafette voor zijn 
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rekening. Dat is het traditionele kerstconcert op Tweede Kerstdag in de 
Jacobijnerkerk van Leeuwarden. 
Verder zijn er twee stadwandelingen op 25 en 28 juli in de omgeving van de 
Jacobijnerkerk en de Waalse kerk van Leeuwarden en zijn er vijf lezingen 
over de orgelcultuur in Leeuwarden. Alle informatie staat op de website van 
de stichting: www.organumfrisicum.frl en op www.2018.nl.  
(RH; bron: NotaBene, april 2018) 
 

Orgeltochten Noord-Holland 
Op vier zaterdagen organiseert de Stichting Orgeltochten Noord-Holland 
excursies langs Noord-Hollandse (dorps)kerken met historische orgels. 
Iedere tocht biedt klassieke ingrediënten: kwalitatief goede muziek-
programma’s, eeuwenoude instrumenten en bijzondere kerken. De tochten 
worden op de volgende zaterdagen gehouden: 14 juli (organist Mark 
Heerink); 21 juli (organist Willem Poot); 28 juli (organist Aart Bergwerff) en 
11 augustus (organist Henk Verhoef). Iedereen kan deelnemen aan deze 
muzikale verrassingstocht, zonder opgave vooraf. De aanvangstijd is 10.30 
uur. Deelname is € 17.50 p.p., inclusief programma, exclusief lunchkosten. 
Meer info: www.orgeltochtennoord-holland.nl. (bron: NotaBene, juni 2018) 

 

Leo van Doeselaar 25 jaar organist Concertgebouw 
Deze zomer viert Het Concertgebouw behalve 30 jaar Robeco 
SummerNights ook het 25-jarig jubileum van Leo van Doeselaar als titulair 
organist van het Maarschalkerweerdorgel in de Grote Zaal. Traditiegetrouw 
geeft hij tijdens de Robeco SummerNights een concert. Dit keer krijgt het 
publiek een stem in Van Doeselaars orgelprogramma op 8 juli. Bezoekers 
krijgen enkele weken voor het concert de mogelijkheid te kiezen uit een lijst 
van werken. Voorafgaand aan het concert van 8 juli dat om 14.00 uur start, 
geeft Leo van Doeselaar om 13.00 uur een uitleg aan het Maarschalker-
weerd-orgel. Meer info: www.concertgebouw.nl. (RH; bron: NotaBene, april 2018) 

 
Slotconcert Muziek in de Cathrien 
Het Slotconcert van dit seizoen in Eindhoven op zaterdag 23 juni om 15.00 
uur wordt een groots beiaard-koperblazers-orgel-spektakel, verzorgd door 
het Blazersensemble Zuiderwind, slagwerker Demos Horn en onze 
‘huismusici’ Rosemarie Seuntiëns en Ruud Huijbregts. Om 14.00 uur bent u 
welkom bij de lezing van Hans Strootman, getiteld: ‘Pierre Cochereau, 
besturend musicus’. (RH; bron: nieuwsbrief, juni 2018) 

 
Symposium: Editing the past in TivoliVredenburg, Utrecht 
In samenwerking met de Stichting voor Muziekhistorische Uitvoerings-
praktijk (STIMU) organiseert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Muziekgeschiedenis (KVNM) op 30 en 31 augustus tijdens het Festival 
Oude Muziek Utrecht 2018 een symposium over de spanningsvolle 

http://www.organumfrisicum.frl/
http://www.2018.nl/
http://www.orgeltochtennoord-holland.nl/
http://www.concertgebouw.nl/
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interactie tussen editors en uitvoerenden in een wereld met nieuwe, digitale 
mogelijkheden. 

Tijdens het symposium zullen we praten over 
de stand van zaken van de papieren, de digitale 
en de uitvoerende editie, en over de 
meerwaarde van digitale edities voor 
musicologen en uitvoerenden. Aansluitend op 
een van de thema’s van Festival Oude Muziek 
wordt een sessie gewijd aan Josquin Desprez, 
een componist die met edities zowel op papier 
als digitaal – en natuurlijk de vele uitvoeringen 
van zijn werk – zijn ereplaats verdient. Het 
programma vindt u op jubileum.kvnm.nl en 
dagkaarten en passe-partouts zijn nu al te koop 
via Festival Oude Muziek. (RH; bron: nieuwsbrief 

jubileum KVNM, 18 maart 2018) 

 
Veertigstemmig 
Thomas Tallis schreef zijn monumentale renaissancemotet Spem in alium 
voor acht vijfstemmige koren. Wie deze veertigstemmigheid eens wil 
ervaren, te midden van zo'n 120 koorzangers, kan zich inschrijven voor 
Kooratelier 'Spem in Alium', op zondag 26 augustus in Leuven. Thuis 
instuderen, 's ochtends oefenen onder leiding van dirigent Koen Vlist en 's 
middags een uitvoering (3x!) in de Sint-Michielskerk. 
(RH; bron: ZingMagazine, juli/aug. 2018) 
 

Orgelbouwnieuws 

 
Orgel Kathedraal Roermond bijna gereed 
Het gerenoveerde orgel van de Sint-Christoffelkathedraal is bijna gereed. 
Op 10 juli a.s. zal het voor de eerste keer officieel worden bespeeld door 
Jean-Pierre Steijvers en Hiroko Inoue. Met dit speciale concert voor vier 
handen en vier voeten wordt een vrijwel ‘orgelloze' periode van bijna vier 
jaar afgesloten. 
 
Op 28 februari 1945 werd de Roermondse kathedraal door oorlogsgeweld 
gedeeltelijk verwoest. Daarbij ging ook het tot dan toe aanwezige 
Franssenorgel (1896/1916) vrijwel geheel verloren. De restauratie en 
herbouw van de kathedraal werden vanaf 1946 geleid door architect 
Alphons Boosten (1893-1951). Hij was ook nauw betrokken bij de plannen 
voor een nieuw orgel en maakte hiervoor diverse schetsen. In het kader 
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van de liturgische vernieuwing streefde Boosten naar een orgelgalerij die 
ook ruimte bood aan een compleet zangkoor in nauwe relatie met de 
geloofsgemeenschap in de kerk. De plannen voor een nieuw orgel namen 
echter pas na zijn dood concretere vormen aan. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het orgel van een rugpositief te 
voorzien, maar onder druk van architect Frits Peutz (1896-1974) - die na 
het overlijden van Boosten de restauratie van de kathedraal leidde – werd 
besloten hier van af te zien. Net als in 1896 en 1916 zorgde de beperkte 
ruimte onder de toren voor de nodige hoofdbrekens bij de bouw van het 
beoogde orgel. Om voldoende ruimte op de orgelgalerij te houden zou het 
instrument gedeeltelijk in de toren worden geplaatst. 
 
Bovendien zou een behoorlijk aantal registers als ‘transmissie’ worden 
uitgevoerd om zo het aantal pijpen en de daarvoor benodigde ruimte te 
beperken. Het orgel werd in 1955/56 gebouwd door de firma Verschueren 
uit Heythuysen onder advies van dr. E. Bruning, dr. P.J. de Bruyn en Pierre 
Zeyen namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad. Architect C.J.M. van 
der Veken (1900-1993), destijds rayonarchitect van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, ontwierp een monumentaal orgelfront dat aansluit bij de 
grote traditie van barokke orgels. Het beeldhouwwerk werd vervaardigd 
door C. Langelaan. 
 
Nadat het laatste beeldhouwwerk was geplaatst en de orgelkas geschilderd 
vond de inzegening van het instrument plaats op 27 april 1957. Samen met 
de cathedra, de sedila, het altaar en het processiekruis met 
kaarsenstandaards van het Utrechtse atelier Brom (1856-1962), alsmede 
de gebrandschilderde vensters van Joep Nicolas (1897-1972) en Max 
Weiss (1910-1972), vormt het orgelfront een bijzondere culturele verrijking 
uit de wederopbouwperiode van de kathedraal. 
 
Al vrij snel na de oplevering van het orgel bleek dat de gekozen opzet niet 
erg gelukkig was. Veel vitale onderdelen waren moeilijk bereikbaar en de 
klankuitstraling liet - door de plaatsing in de toren - veel te wensen over. 
Ook de verdeling van diverse registers over verschillende ‘etages’ in het 
orgel leidde tot problemen. Bijna 50 jaar na de bouw functioneerde het 
instrument dan ook zeer gebrekkig. 
 
Aan het einde van de vorige eeuw werd besloten tot revitalisering van de 
Roermondse kathedraal. In 2001 is daartoe de Stichting Renovatie 
Kathedraal Roermond opgericht. Als één van de doelstellingen van deze 
stichting werd de bouw van een nieuw orgel in de bestaande orgelkas 
genoemd. Nadat hiervoor diverse plannen werden gemaakt is uiteindelijk in 
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2013 besloten het bestaande instrument te renoveren. De fraaie orgelkas, 
de balgen en het grootste deel van de orgelpijpen zouden daarbij opnieuw 
worden gebruikt, maar de windladen, de claviatuur en de mechanieken 
zouden geheel nieuw worden aangelegd. 
 
Nadrukkelijk is ook gezocht naar de mogelijkheden om het orgel op een 
duurzame manier in de kathedraal te plaatsen en tegelijkertijd ook de 
klankuitstraling te verbeteren. Daarom is ervoor gekozen het instrument in 
een iets kleinere vorm te herbouwen zodat vrijwel al het pijpwerk nu in de 
orgelkas staat en zodoende ook veel beter in de kerk tot klinken komt. 
Vanwege de aard van het bestaande pijpwerk is besloten om voor wat 
betreft de klank van het instrument aansluiting te zoeken bij de orgelbouw 
van de vroege 19de eeuw. De houten pijpen en alle tongwerken zijn nieuw 
om hierbij optimaal aan te kunnen sluiten. De renovatie van het orgel is 
uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw (Ittervoort) onder advies van 
Rogér van Dijk namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad. 
 
De renovatie van het orgel heeft door allerlei omstandigheden bijna vier jaar 
in beslag genomen en is in afzonderlijke fases uitgevoerd. In september 
2014 werd het binnenwerk gedemonteerd; de lege orgelkas bleef achter. 
Vervolgens zijn alle te gebruiken onderdelen geïnventariseerd en in 
tekening gebracht. Ook werd er een houten wand in de torennis geplaatst 
om het orgel van een goede achterwand te voorzien. In 2015 kon de 
nieuwe draagconstructie voor het instrument in de bestaande orgelkas 
worden geplaatst. Op 8 april 2016 kon de grootste frontpijp van het orgel 
worden ingezegend door bisschop Frans Wiertz. Op 2 juni 2017 werd ‘de 
grootste orgelpijp ter wereld’ onthuld bij de start van een nieuwe 
wervingscampagne voor de renovatie van het orgel. Op dat moment waren 
al enkele registers van het Bovenwerk te bespelen. Met een vorstelijke 
subsidie van zowel de gemeente Roermond als de Provincie Limburg kwam 
eind vorige jaar ook de voltooiing van het orgel in zicht. Sinds Kerstmis is 
het Bovenwerk van het orgel grotendeels bespeelbaar en in de afgelopen 
maanden is daar het Hoofdwerk bij gekomen. Vanaf mei werd gewerkt aan 
de plaatsing van het Pedaal alsmede de nieuwe tongwerken van Hoofd- en 
bovenwerk. 
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De dispositie van het gerenoveerde orgel luidt als volgt: 
 
Hoofdwerk 
(Manuaal I, 
C-g3) 
Principaal 16 vt 
Prestant 8 vt 
Cornet 5 st. 
Viola di Gamba 8 vt 
Roerfluit 8 vt 
Octaaf 4 vt 
Open Fluit 4 vt 
Quint 3 vt 
Superoctaaf 2 vt 
Sesquialter 2 st. 
Mixtuur 4 st. 
Cimbel 3 st. 
Fagot 16 vt 
Trompet 8 vt 

 

Bovenwerk 
(Manuaal 
II, C-g3) 
Prestant 8 vt 
Quintadeen 16 vt 
Salicionaal 8 vt 
Holpijp 8 vt 
Octaaf 4 vt 
Fluit Travers 4 vt 
Superoctaaf 2 vt 
Nasard 3 vt 
Fluit 2 vt 
Terts 1 3/5 vt 
Flageolet 1 vt 
Mixtuur 4 st. 
Waldhoorn 8 vt 
Vox Humana 8 vt 
Tremulant 

Pedaal (C-f1) 
Principaal 16 vt 
Subbas 16 vt 
Quintbas 12 vt 
Octaafbas 8 vt 
Quint 6 vt 
Octaaf 4 vt 
Bazuin 16 vt 
Trompet 8 vt 
Clairon 4 vt 

 

Koppelingen 
Hoofdwerk - 
Bovenwerk 
Pedaal - Hoofdwerk 
Pedaal - Bovenwerk 

 

 
 (tekst aangeleverd door Roger van Dijk, KKOR, juni 2018) 

 

Herstel speeltafel van de St.-Dominicuskerk in Leeuwarden. 
De St.-Dominicuskerk te Leeuwarden is een driebeukige kruiskerk uit 1937 
ontworpen door H.C.M. van Beers. De kerk heeft aan de oostzijde een 
vieringtoren en aan de westzijde een hoge toren en is rijksmonument. 
Het orgel dateert oorspronkelijk uit 1866 is vervaardigd door de gebr. 
Adema te Leeuwarden voor de oude kerk. In 1937 is het in de huidige kerk 
geplaatst door Valckx en Van Kouteren uit Rotterdam. Daarbij zijn de kas 
en het front vervangen en werd de tractuur van mechanisch 
elektropneumatisch gemaakt, mogelijk met gebruikmaking van speeltafel 
apparatuur van de Fa. Clavaux uit Rotterdam. 
Zowel Jan Clavaux als zijn collega’s Valckx en Van Kouteren waren 
oudwerknemers van de Fa. Standaart te Rotterdam. 
De windladen voor de beide manualen en het pijpwerk dateren nog uit 
1866. Nadien zijn nog reparaties uitgevoerd door Bakker & Timmenga te 
Leeuwarden die het instrument in onderhoud heeft. 
Ook in Leeuwarden vertoonde de elektropneumatische tractuur al lange tijd 
storingen.  
 
De speeltafel bevatte nog door langwerpige balgjes bekrachtigde 
koppeltoestellen die de 56 contacten voor de manualen en de 30 contacten 
voor het pedaal onafhankelijk van elkaar contact lieten maken. Daartoe was 
een pneumatisch kanaal aangebracht tussen instrument en speeltafel. 
Dergelijke elektropneumatische constructies voor speeltafels werden ook 
toegepast bij de orgels van Den Haag St.-Jacobus (1948) en H. Maria 
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Onbevlekt Ontvangenis (Elandstraat, 1949), maar zijn inmiddels al lang 
vervangen. 
 
Hoewel men dergelijke speeltafels als geïndustrialiseerde orgelbouw 
beschouwt, ziet het geheel, mede door het gebruik van veel hout, er bijna 
ambachtelijk vervaardigd uit (zie figuur 1). 
 

  
1. De latten in de speeltafel waarachter zich 
de balgjes met de koppelcontacten 
bevonden. 

2. Aanzicht van de claviatuur in de speeltafel 
vóór de restauratie. 

 
De elektropneumatische apparaten bestonden uit door zogenoemde 
Reissnermagneten bekrachtigde keilbalgjes die de kleppen opentrekken. 
Met name de Reissnermagneten vormden een onzekere factor. Bovendien 
was, vanwege de geringe kracht van deze magneten, een extra 
pneumatische trap ingebouwd. De bedrading bestond bovendien uit draden 
met isolatie van geweven stof i.p.v. kunststof. 
 
Omdat een dergelijke kwetsbare constructie eigenlijk alleen maar 
betrouwbaar kan functioneren in een museale omgeving waarbij een 
monteur zo nodig onderhoud kan verrichten, is, overigens uit historische 
overwegingen niet zonder aarzeling en met enige weemoed, besloten om 
de onderdelen van de speeltafel in het orgel op te slaan zodat dit als 
technisch monument bewaard blijft voor het nageslacht. Ook de Reissner 
magneten van de elektropneumatische apparaten werden vervangen door 
wipmagneten met pistons.  
 
Bij de speeltafel bleef het uiterlijk met de registerwipp ers met porseleinen 
plaatjes en de twee rijen wippers voor de vrije combinaties wel behouden, 
evenals het lichtscala voor de generaal crescendo (zie figuur 2).  
Het inwendige van de speeltafel werd voorzien van elektronische 
schakelingen en HAL-contacten voor de toetsen. 
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De nieuwe wipmagneten die bij de elektropneumatische zijn aangebracht 
functioneren op 24 volt gelijkstroom, i.p.v. de 12 volt waarmee de 
Reissnermagneten werden gevoed. Ook dit draagt bij tot een verhoogde 
betrouwbaarheid van de elektrische tractuur. 
 
Ook het elektropneumatische zwelkastapparaat, waarvan de balg met zes 
vouwen slechts zes standen toeliet en waardoor de zwelkast altijd met 
vertraging werkte, is vervangen door een stappenmotor met 30 standen die 
een veel soepeler werking toestaat. 
In overleg met Fa. Bakker & Timmenga die het instrument in onderhoud 
heeft, maar zich, wat betreft de elektropneumatiek onvoldoende ervaren 
achtte om deze werkzaamheden uit te voeren, is een vergelijkende 
offerteronde uitgeschreven onder orgelmakers die wel ervaring hebben met 
dit tractuurtype waarbij de keus, met instemming van Bakker & Timmenga, 
viel op Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom. 
Voor de komende decennia beschikt dit orgel weer over een betrouwbare 
elektrische tractuur. 

Adviseur namens de KKOR bij deze werkzaamheden was Ton van Eck. 

 
Epmann-orgel Ootmarsum hersteld 
In juli 2017 tekenden het bestuur en de locatieraad van de H.H. Simon en 
Judas een overeenkomst met orgelmaker Gebroeders Van Vulpen uit 
Utrecht voor herstelwerkzaamheden aan het Epmann-orgel in de 
parochiekerk van Ootmarsum. De werkzaamheden startten medio 
september vorig jaar. 
 

 
Epmann orgel – H.H. Simon en Judaskerk – Ootmarsum  (foto parochie Ootmarsum) 
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Net als in de eerdere ronde groot onderhoud in 2006 (uitgevoerd door 
Flentrop Orgelbouw, Zaandam) stond technisch herstel voorop. Het 
orgelinterieur was op enkele plaatsen sterk vervuild door vliegen. Na 
schoonmaak zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Een 
belangrijke ingreep was het integraal opnieuw beleren van de grote 
hoofdbalg opgesteld op het gewelf boven het orgel. Vrijwilligers uit de 
parochie hebben om de balg een bekisting gemaakt. De kist vertraagt de 
verouderende werking van de sterke temperatuurwisselingen onder het 
kerkdak op het leer. Van Vulpen heeft de speeltafel geheel uit elkaar 
genomen, schoongemaakt, gereviseerd en weer gemonteerd. Het 
draadwerk is daarbij vernieuwd. 
 
Derde speerpunt van het herstel was het pijpwerk. In het Pedaal zijn enkele 
geruïneerde opsneden van houten pijpen gerepareerd. De orgelmaker 
verlengde enkele tongwerkbekers van de Trompete en Posaune van het 
Pedaal met het oog op een stabielere klank en een betere klankopbouw 
binnen het register. Van groot belang was de intonatiecorrectie van de 
labialen van Hoofdwerk en Onderpositief. Van Vulpen corrigeerde te veel 
toegeklopte voetopeningen en te nauwe kernspleten, een beeld dat 
waarschijnlijk bij de laatste grote restauratie van 1974 door Vermeulen uit 
Alkmaar is ontstaan. De correcties zijn uitgevoerd op een verlaagde 
winddruk van 71 mm waterkolom; de toonhoogte is gelijk gebleven (circa 
440 hertz). Het bijzondere karakter van het Epmann-orgel met zijn vele 
elementen uit de latere negentiende eeuw, komt nu nog meer naar voren 
dan voorheen en de speelaard is sterk verbeterd. 
 
De eindoplevering vond plaats op 9 april jl. Bij het project waren betrokken 
Wim Diepenhorst namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
Cees van der Poel, adviseur van de Katholieke Klokken- en Orgelraad. De 
parochie hoopt in de toekomst de laatste stap te kunnen maken: het 
vervangen van de stilistisch niet passende tongwerken van 1973: de 
Trompete (Hoofdwerk), Fagott-Haubois (Onderpositief) en Clairon (Pedaal). 

(KKOR, Cees van der Poel, mei 2018) 

 
Groot onderhoud Maarschalkerweerdorgel Dordrecht) 
Het Maarschalkerweerd-orgel van de Augustijnenkerk in Dordrecht zal in 
2019 groot onderhoud ondergaan. Het instrument dat orgelmaker Michael 
Maarschalkerweerd uit Utrecht in 1899 plaatste, heeft 27 stemmen, 
verdeeld over twee klavieren en pedaal. Al langere tijd is het nodig om bijna 
wekelijks noodreparaties uit te voeren vanwege het gebrekkig of 
onbetrouwbaar functioneren van het orgel. Nu zijn uitgebreide herstel-
werkzaamheden vereist. Deze zullen worden verricht aan onder andere de 
orgelkas, speeltafel, windladen, windvoorziening, het pneumatische Weigle-
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systeem en het pijpwerk. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd 
door Elbertse Orgelmakers uit Soest, onder advies van Jos Laus. 
Opvallend is dat J.J. Elbertse, vertegenwoordiger van de eerste generatie 
Elbertse, in 1897 begon bij orgelmaker Maarschalkerweerd. Als 
meesterknecht heeft hij gewerkt aan de bouw van het orgel in de 
Augustijnenkerk. Na het overlijden van Maarschalkerweerd startte deze 
meesterknecht in 1917 zijn eigen orgelmakerij. Het Dordtse orgel zal medio 
november 2019 gereed zijn. 
(RH; bron: NotaBene, mei 2018; De Orgelvriend, mei 2018) 

 
Het Schyven-orgel in de Kathedraal van Antwerpen gerestaureerd 
Na een restauratie van ruim drie jaar heeft Peter van de Velde, titulair 
organist van de Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal te Antwerpen, op 13 april 
het Schyven-orgel officieel ingespeeld met een concert. Op het programma 
werken van o.a. César Franck, Joseph Callaerts en Joseph Jongen. Meer 
info: www.akc-orgel.be. (RH; bron: NotaBene, april 2018) 

 

 
Schyven-orgel in de Kathedraal van Antwerpen; speeltafel 

 

http://www.akc-orgel.be/
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Schyven-orgel in de Kathedraal van Antwerpen 
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Pels-orgel St.-Corneliuskerk in Limmen gespaard;  
Fonteijn&Gaal-orgel verloren 

Op 3 mei 2018 is de St.-Corneliuskerk in 
Limmen (NH) grotendeels verwoest door een 
brand. Van een groot deel van de kerk staan 
alleen de 
stenen muren nog. Aan de voorkant zijn de 
kerktoren en een pas gerestaureerd Pels-
orgel uit 1920 behouden gebleven, evenals 
de pastorie, de kluis met diverse 
kostbaarheden en de rouwkamer. 
Op de website van de parochie, 
www.corneliuskerklimmen.nl, stond bij de 
mededelingen van 8 juni het volgende: "De 
orgelpijpen zijn ingepakt en zijn afgelopen 
donderdag [7 juni; RH] opgehaald en 
overgebracht naar Flentrop orgelbouw waar 
de pijpen worden gedroogd en de schade zal 
worden vastgesteld. Belangrijk is hoe met 
name de houten pijpen het vocht hebben 
verwerkt." 

 
Het koororgel, gebouwd door Fonteijn & Gaal in 1963 voor de Andreas-
kapel in Amersfoort en in 2002 overgeplaatst naar de Corneliuskerk, is bij 
de brand van 3 mei 2018 verloren gegaan. 
(RH; bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Corneliuskerk_(Limmen); SamenKerk, juni 2018) 

 

Nieuwe uitgaven 

 
Nieuw 'Rituale Eerste Communie' (korting tot 1 aug. 2018!) 
Voor de liturgische praktijk van en rond de eerste communie publiceert de 
NRL het Rituale voor de Eerste H. Communie en de christelijke initiatie van 
kinderen die catechese kunnen ontvangen. Deze uitgave verschijnt in 
dezelfde reeks en met dezelfde vormgeving als het Klein Missaal voor de 
Nederlandse Kerkprovincie en de verschillende delen van Verbum Domini. 
Wie vóór 1 augustus 2018 intekent op deze uitgave, krijgt een korting van € 
7,50 per ex. op de verkoopprijs. 
 
Jaarlijks vieren duizenden kinderen in Nederland hun eerste communie. 
Hoe kunnen zij zó worden voorbereid, dat zij stap na stap met groeiend 
begrip en geloof worden ingeleid in het sacrament dat ze gaan ontvangen? 

 
Wat er nog staat van het grote 
orgel achter in de kerk zijn de 
orgelkasten. Alles is afgelopen 
weken door orgelbouwer Flentrop 
meegenomen voor restauratie. 
bron: www.corneliuskerk-limmen.nl 

http://www.corneliuskerklimmen.nl/
http://www.corneliuskerk-limmen.nl/
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Hoe kunnen zij de liturgie beter begrijpen en dieper beleven? 
 
Daarvoor biedt een nieuwe uitgave van de NRL inspiratie door middel van 
een tiental uitgewerkte, liturgisch verantwoorde vieringen en van 
verschillende aangepaste misformulieren bedoeld voor deze vieringen met 
kinderen. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft recentelijk aan 
deze uitgave haar goedkeuring verleend. 
 
Menigmaal worden voor de eerste communie in groepsverband ook 
kinderen aangemeld die nog niet gedoopt zijn. Voor hen geldt dat zij in een 
en dezelfde viering zowel gedoopt en gevormd worden, alsook de eerste 
communie ontvangen. Welke mogelijkheden zijn er om deze kinderen toch 
samen met de andere eerste communicanten eenzelfde 
voorbereidingstraject te laten volgen? Ook daarvoor biedt deze nieuwe 
NRL-uitgave menige suggestie. 
 
Ten dienste van de concrete vormgeving van de vieringen met deze 
kinderen is in een aanhangsel de tekst van het Directorium voor missen 
met kinderen opgenomen, waarin behartenswaardige aanbevelingen en 
ruime aanpassingsmogelijkheden worden beschreven voor liturgisch 
verantwoorde vieringen met kinderen. 
 
Voor priesters, diakens, pastoraal werkenden, catechisten en leden van 
liturgische werkgroepen biedt deze uitgave zowel concreet tekstmateriaal 
en uitgewerkte modellen, alsook overwegingen en aanbevelingen om op 
goede wijze gestalte te geven aan de vieringen van en rond de eerste 
communie als belangrijk en groot liturgisch kinderfeest. 
Deze nieuwe NRL-uitgave is een geheel herziene en aanzienlijk uitgebreide 
uitgave van een werkboek voor de eerste communie dat een aantal jaren 
eerder verscheen. 
 
De uitgave van de NRL is verkrijgbaar begin sept. 2018 en kan daardoor al 
meteen gebruikt worden bij de planning van het traject rond de eerste 
communie in het nieuwe schooljaar. 
Helaas is onbekend of er ook suggesties voor liederen gegeven worden. 
(RH; bron: NRL-nieuwsbrief, 11 juni 2018) 

* Rituale voor de Eerste H. Communie en de christelijke initiatie van 
kinderen die catechese kunnen ontvangen, NRL 's-Hertogenbosch, 2018, 
176 blz., tweekleurendruk, leeslint, genaaid-gebonden. Prijs: € 39,90 per 
ex. Bij voorintekening tot 1 aug. 2018: € 7,50 korting per ex. Deze uitgave 
kan besteld worden via het bestelformulier op de website www.rkliturgie.nl. 
 
 

http://www.rkliturgie.nl/
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Bachbijbel van twintig kilo beschikbaar 
Eind februari 2018 is in Middelburg de Bachbijbel gepresenteerd, een 
heruitgave van de bijbel die de Duitse componist Johann Sebastian Bach 
gebruikte. Uitgeverij Van Wijnen uit Franeker werkte jarenlang aan dit 
bijzondere project. 

Deze facsimile-Bijbel kost 4800 euro; 
een behoorlijk bedrag, maar dat komt 
omdat de 4500 pagina's gefotografeerd 
zijn en op speciaal papier afgedrukt. Een 
kostbaar en tijdrovend karwei. De 
Bachbijbel bestaat uit drie boeken, die 
gezamenlijk twintig kilo wegen. Dat komt 
mede, doordat er uitlegteksten in de 
editie zijn verwerkt. Je leest de teksten, 
die Bach destijds las, inclusief zijn 

aantekeningen (!), waardoor je "als het ware in de geestelijke wereld van 
Bach stapt", aldus Van Wijnen. 
De bijbel werd bij toeval in 1934 ontdekt in Amerika. Van Wijnen raakte al 
snel doordrongen van de schat aan kennis en gevoelens die deze uitgave 
over de muziek van Bach zou opleveren. Er worden maximaal duizend 
exemplaren gedrukt. De Bachbijbel is te bestellen op Bachbijbel.nl, of via 
de lokale boekhandel. (RH; bron: Visie, nr.9, 3-9 maart 2018) 

 
Brabantse Orgelrijkdom 2018 

Op 14 april is in de Sint-Petruskerk in Boxtel, 
voorafgaand aan het 'Festival Nieuwe Muziek', het 
jaarmagazine 'Brabants Orgelrijkdom 2018' 
gepresenteerd. Dit 60 pagina's tellende magazine is 
weer gratis en telt een oplage van 9.000 
exemplaren welke o.a. via orgelkringen en de 
VVV's in Brabant wordt verspreid. Het magazine 
kan ook tegen verzendkosten worden besteld via 
www.brabantorgel.nl.  (RH; bron: De Orgelvriend, april 2018) 

 
Brochure ‘Utrechtse orgels en hun makers’ 
Op 1 juni werd de kleurenbrochure ‘Utrechtse 
orgels en hun makers (1800 - 1850)’ 

gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Oude 
Kerk te Soest in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning van de 
provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek, en de burgemeester van Soest, 
de heer R.T. Metz. De brochure is in opdracht van de Stichting Utrecht 
Orgelland geschreven door Peter van Dijk en Rogér van Dijk. 
 

http://www.brabantorgel.nl/
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Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw is Utrecht een belangrijk 
centrum van orgelbouw geworden. Vele tientallen orgels zijn in die tijd 
vervaardigd, niet alleen voor het Sticht maar ook voor het hele land. In de 
brochure wordt een viertal orgels beschreven dat tussen 1800 en 1850 
gemaakt is, en dat zich in de provincie Utrecht bevindt. Naast orgels van de 
firma's Bätz en Witte, Meere, Beekes, Lindsen en Stulting & 
Maarschalkerweerd worden ook orgels van niet-Utrechtse orgelmakers 
besproken o.a. van Naber, Lohman, Friederichs. 
Meer info via het secretariaat van Utrecht Orgelland: W.-
Alexanderplantsoen 17, 3738 DH Maartensdijk, 0346-212384, 
j.siemons1@gmail.com. 
(RH; bron: NotaBene, juni 2018) 

 
The Psalterium Project 

In mei 2018 verscheen 'The Psalterium Project': een box 
met alle 150 gregoriaanse psalmen op 12 CD's + een dvd 
met documentaire over dit unieke project. Hartkeriana 
o.l.v. Eugeen Liven d'Abelardo nam de afgelopen jaren 
alle 150 psalmen op in een Romaans kerkje in de 
Bourgogne. De box bevat eveneens het tekstboek 
Psalterium Currens met daarin de tekst van alle 150 
psalmen en 184 gekalligrafeerde antifonen. 
 

In het traditioneel katholieke West-Vlaanderen leerde Eugeen Liven 
d’Abelardo als knaap gregoriaans zingen. Zijn eerste lessen kreeg hij van 
de koster en op zondag zong hij samen met zijn vader in het koor. Ook zijn 
eerste vriendinnetje versierde hij bij het orgel, maar zoals zo vaak 
probeerde ook Liven d’Abelardo zich op een bepaalde leeftijd van de 
wereld van zijn jeugd los te maken. De Kerk verdween naar de 
achtergrond, maar de muziek bleef. 
 
Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest in de operawereld en de 
hedendaagse muziek was hij, naar eigen zeggen, “opgebrand”. Toen hij in 
die periode werd gevraagd in tevallen als dirigent van een kerkkoor, 
presenteerde zich daar plotseling weer een oude liefde. “Voor ik het wist zat 
ik met een pot bier met die oude gasten gregoriaans te zingen.” De liefde 
ontvlamde weer volledig en in 1994 zag het semi-professionele koor 
Hartkeriana het levenslicht. Liven d’Abelardo stelde de groep samen uit 
zangers met ervaring in de psalmodie. Vrijwel allemaal waren ze verbonden 
aan de Schola Cantorum Amsterdam of het Nederlands Kamerkoor. 
Oorspronkelijk ging het hem er niet om gregoriaans binnen de liturgie te 
zingen, maar om het als concertmuziek te presenteren. “Als ik daar 
tegenwoordig aan terugdenk, besef ik hoe absurd dat was. We deden dat 

j.siemons1@gmail.com
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ook in discotheken…met wierook”, lacht hij bijna verontschuldigend, “maar 
dat was zeer onbevredigend. Gregoriaans is namelijk tekst. Tekst die op 
een gestileerde manier gebracht wordt in de muzikale taal van de 
Middeleeuwen.” 
 
In de documentaire over Het Psalterium Project beoordeelt Antoine Bodar 
het werk op basis van dezelfde criteria. Het mag duidelijk zijn dat voor de 
kenners een goede uitvoering van de gregoriaanse psalmodie in de eerste 
plaats de tekst ondersteunt. “Het gregoriaans was en is nog steeds liturgie”, 
vertelt Liven d’Abelardo. “Vanaf het moment dat de vroegchristelijke Kerk 
overging van het Grieks naar het Latijn is langzaam het gregoriaans 
ontstaan en dat heeft de liturgie altijd in grote mate vormgegeven, feitelijk 
tot aan het Tweede Vaticaanse Concilie.” Hij pakt een facsimile van het 
Hartker-manuscript dat op de keukentafel ligt en begint zachtjes te zingen, 
terwijl zijn vinger over de streepjes en puntjes boven de tekst glijdt. “Dat zijn 
de neumen”, legt hij uit. “Die geven aan hoe de melodie verloopt, vooral de 
ritmische prosodie, ze geven echter niet de toonhoogte aan – die werd 
doorgegeven in een orale traditie en was onderhevig aan de mode van de 
tijd, om nog maar te zwijgen over alle regionale verschillen die er in Europa 
bestonden. Vanuit Rome werd in de Middeleeuwen geprobeerd om daar 
uniformiteit in te krijgen. Iets dat door Pepijn de Korte en later Karel de 
Grote werd bevorderd. Vooral Pepijn was visionair. Hij bouwde dat enorme 
Karolingische rijk op en één van de trucs was om de kerkelijke cultuur te 
uniformiseren, vooral de liturgie. Overal Latijn en dezelfde gezangen, dat 
creëerde herkenbaarheid en dus een gedeelde identiteit.” 
 
Liven d’Abelardo benadrukt dat het gregoriaans niet zomaar een kunstuiting 
is, maar het product van een doorslaggevende fase in de westerse 
kerkgeschiedenis. De Franken boden de Romeinse Kerk bescherming door   
middel van zwaarden en manschappen. In ruil daarvoor gaf Rome het 
Frankische rijk kennis en cultuur door middel van kloosters en 
zangersmonniken. Een goede deal – voor beide partijen. 
 
Het is duidelijk dat historiciteit een belangrijke rol speelt in Het Psalterium 
Project. Er zijn dan ook geen concessies gedaan waar het de authenticiteit 
van het werk betreft. Het project volgt in grote mate het tiende-eeuwse 
manuscript van Hartker, een monnik en kluizenaar van de abdij van Sankt 
Gallen. Er is geen enkele opsmuk, in plaats daarvan presenteert het werk 
de psalmen in hun eenvoudige kwetsbaarheid die het juist zo indringend 
lijkt te maken. Maar de geschiedenis speelt ook nog op een andere manier 
een rol in het project; het markeert namelijk het einde van een tijdperk. “Eén 
van onze doelen was om de kennis over hoe de getijden in het gregoriaans 
werden gezongen te conserveren. Die traditie gaat nu namelijk verloren.” 
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Zo is Het Psalterium Project niet alleen een jeugdliefde die voor haar 
artistiek leider tot levenswerk uitgegroeide, maar ook een tijdcapsule waarin 
dit rijke culturele erfgoed aan de tand des tijds zal proberen te ontkomen. 
(RH; bron: Eric Hendriks, Katholiek Nieuwsblad, 4 mei 2018; Gregoriusblad, nr. 1, 2018; 
VvLLbulletin, nr.127, maart 2018) 

* Psalterium Currens: boekwerk- + 12CD Box + DVD. € 75,- (incl. 
verzending in Nederland). 
Info: hartkeriana@gmail.com,www.psalterium.com. Bestellen via www.psalmchant.com. 
 
Complete orgelwerken van Alexander Glazunov 

De composities van Alexander Glazunov 
worden wel omschreven als emotioneel met een 
heroïsche ondertoon. Dat geldt ook voor de 
orgelwerken van hem, die ook trekken heeft van 
de Russische symfonisch stijl: breeds, 
monumentaal, bij benadering volksmuziek, 
gecombineerd met superieur contrapunt. De 
onderhavige uitgave bevat niet alleen de 
bekende Prelude en Fuga in D, op.93 (uit 1906), 
de Prelude en Fuga in d, op. 98 (uit 1914) en 
Fantasie, op.110 (uit 1935), maar ook de 
Prelude en Fuga in d, op.62 (uit 1899), die 
oorspronkelijk voor piano is geschreven, maar in 
1909 is herschreven voor 'symfonisch orgel' 

door B.L. Sabaneyev. (RH) 

* Alexander Glazunov: Complete Organ Works. Bärenreiter Urtext. Edited 
by Alexander Fiseisky. Bärenreiter-Verlag 2018. BA 11222. € 28.95. 

 

Enige overwegingen 
Ter overweging 1 
Mannenkoor moet vrouwen toelaten 
Het mannenkoor 'Derby Constabulary Male Voice Choir' bestaat 62 jaar en 
treedt op door heel Engeland. Hoewel de koorleden gewone burgers zijn, 
staan ze op het podium in een prachtig politietenue. Ze genieten van het 
samen optreden en van de repetitieavonden, iedere week op het 
politiebureau St. Mary’s Wharf. Maar, binnenkort komt hier noodgedwongen 
een einde aan. 
Lopen de ledenaantallen ineens drastisch terug? Zingen de mannen vals? 
Nee, het gaat om iets heel anders. Het politiekorps van Derby blijkt bij 
recente 'gelijkheidsonderzoeken' nogal slecht uit de bus te komen. 

http://hartkeriana@gmail.com,www.psalterium.com
http://www.psalmchant.com/
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Politiecommissaris Peter Goodman besluit daarom in het kader van 
'gelijkheid' een stevig statement te maken: het mannenkoor moet vrouwen 
toelaten. "We willen als politiekorps niet langer geassocieerd worden met 
een groep overwegend blanke, oudere mannen." 
 
Martin Mans, dirigent van 5 mannenkoren, 3 mannenensembles en een 
gemengde vocalgroep, vindt het grote onzin. “Je kiest toch als zanger en 
dirigent voor een bepaald soort koor? In dit geval vanwege de prachtige 
sound van mannenstemmen. Dit heeft niets met ‘gelijkheid’ te maken. Bij 
sport heb je toch ook een dames- en herenteam?" 
Dirigent Kevin Griffits van het Derby Constabulary Male Voice Choir heeft 
inmiddels verschillende mogelijkheden overwogen. Griffits: “Als we vrouwen 
zouden toelaten, lopen we tegen allerlei praktische problemen aan. Om een 
goede balans in de koorklank te houden, zouden we ongeveer 50 vrouwen 
nodig hebben tegenover mijn 50 mannen. Waar haal ik die zo snel 
vandaan? Daarnaast is het huidige repertoire gearrangeerd voor mannen, 
en niet voor alten en sopranen." 
 
Daarom stelt Griffiths voor om een nieuw vrouwenkoor te beginnen en de 
twee koren in een later stadium te laten fuseren. 
Helaas vindt commissaris Goodman dit allemaal te lang duren. Per 1 juni 
moet iedere verwijzing naar het politiekorps worden vermeden; het woord 
"Constabulary" (politiemacht) moet uit de naam. Het koor heeft daarom 
besloten gewoon als mannenkoor verder te gaan onder een nieuwe naam: 
het 'Derbyshire Community Male Voice Choir'. Het koor mag niet meer in 
politietenue optreden en moet op zoek naar een nieuwe oefenruimte. 
 

 
 

Dirigent Bert Noteboom heeft ook weinig begrip voor het besluit van 
politiecommissaris Goodman. “Sinds wanneer zijn mannen en vrouwen 
gelijk? God schiep Adam en Eva. Mannelijk én vrouwelijk schiep Hij hen. Ik 
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vind het zo ontzettend dom om vrouwen gelijk te maken aan mannen. Het 
ís simpelweg niet zo. Laat die mannen lekker hun feestjes hebben. We 
hebben het begrip ‘tolerantie’ als westerse wereld zo hoog in het vaandel. 
Wat zijn we trots op onze vrijheid van meningsuiting. Als mensen er 
gelukkig van worden om als gelijkgestemden samen te zijn, is dat toch 
prima? En als je als vrouw samen met mannen wil zingen, ben je van harte 
welkom op een gemengd koor!" 
Mirjam Duijf op Visie.eo.nl/mannenkoor (zie ook EO Visie, nr.17, 28 april-4 
mei 2018) 

Wilt u hierop reageren, dan graag mailen aan redactie@kdov.nl. Alvast hartelijk 
dank. (RH) 

 
Ter overweging 2 
"Ik heb de indruk dat de zalen in ons land steeds minder avontuurlijk durven 
te programmeren. Het zijn steeds weer dezelfde bekende werken die 
worden uitgevoerd. Zo bouw je geen langdurige relatie met je publiek op. 
Maar misschien ligt dat ook wel aan de tijdgeest. Ik herinner me dat we aan 
het begin van de jaren negentig eens een programma met madrigalen van 
Monteverdi deden die niemand kende. Daar kwamen zo'n achthonderd man 
op af. De Geertekerk zat bomvol. Die honger naar iets nieuws, naar nieuwe 
muzikale ontdekkingen, lijkt verdwenen. Voeg daarbij het feit dat ons 
muziekleven de laatste decennia tot op het bot is uitgekleed, de terugloop 
van kwalitatief goede koren, de vergrijzing en je kunt wel zeggen dat ik toch 
wat pessimistisch gestemd ben over de toekomst van de muziek in dit land. 
We zijn inmiddels zover dat we er met een paar stoplappen niet komen. Er 
is een deltaplan nodig om het muziekleven te repareren". (Scheidend dirigent 

Jos van Veldhoven van de Nederlandse Bachvereniging in: ZingMagazine, nr. 80, mei/juni 
2018) 

Wilt u hierop reageren, dan graag mailen aan redactie@kdov.nl. Alvast hartelijk 
dank. (RH) 

 
Ter overweging 3 
Minister van Engelshoven over cultuur 
Nu de regering inmiddels een paar maanden zit komt ook de uitwerking van 
cultuureducatie van minister Ingrid van Engelshoven duidelijker naar voren. 
Wat heeft zij met muziek? Ze heeft ooit blokfluitles gehad, tot op de 
middelbare school, waar het verplicht was. "En ik was er heel slecht in; ik 
heb totaal geen muzikaal gehoor. De beoordeling na de toets: 'Alle noten 
gespeeld, maar in de verkeerde volgorde'. Bij mij is het beeld blijven 
hangen: zo moet cultuureducatie dus niet - eindeloos noten stampen, 
zonder dat we voorlopig een instrument mochten aanraken". 
Cultuureducatie kan de komende vier jaar rekenen op extra geld. Kinderen 
moeten al op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur, vindt 
de minister, of ze nu later professional worden, als amateur kunst maken of 

redactie@kdov.nl
redactie@kdov.nl
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gewoon als liefhebber af en toe een voorstelling bezoeken. Werk aan de 
winkel dus voor orgelpromotie! 
 
Ook schrijft ze de Tweede Kamer: "Meer aandacht voor historische en 
maatschappelijke ontwikkelingen helpt bij het begrijpen van elkaars 
achtergronden en cultuur". Misschien kunnen we met een orgel als ons 
historisch erfgoed hier ook wat mee? Ik heb zo mijn twijfels, als je het 
vervolg leest: "Het is belangrijk dat ze oog hebben voor ongemakkelijke 
waarheden die lang buiten het historisch bewustzijn vielen, zoals het 
Nederlandse slavernijverleden". Of zou Constantijn Huygens' Gebruyck en 
ongebruyck van 't orgel ook in dit 'straatje' passen? 
Gelukkig ook de ontboezeming: "Cultuureducatie hoort thuis in het hart van 
scholen, en niet ergens aan de zijlijn". Laten we daarbij vooral het orgel en 
het zingen niet vergeten! 
(Ruud Hoogenboom; n.a.v. Sofie Cerutti, Cultuureducatie hoor thuis in het hart van de school, 
en Extra geld voor cultuureducatie in: Cultuurkrant NL, april 2018, Landelijk Kennisinstituur 
Cultuureducatie en Amateurkunst) 

Wilt u hierop reageren, dan graag mailen aan redactie@kdov.nl. Alvast hartelijk 
dank. (RH) 

 
Aart de Kort's reactie op het electronicum in het Vaticaan 
In het KDOV-blad Lente 2018, blz.39/40, meldde ik onder de titel 'Ter 
Overweging' over een nieuw geplaatst elektronisch orgel in de Sixtijnse 
kapel. In maart-nummer van NotaBene (KVOK) schreef Bert den Hertog 
hier ook over in de rubriek 'Van het bestuur'. Aart de Kort schreef daar in 
het aprilnummer onderstaande reactie op, welke ik (RH) onze achterban 
toch niet wilde onthouden. Met toestemming van de auteur volgt het hier 
integraal: 
 
"In het maartnummer van NotaBene (blz. 5) las ik in de rubriek ‘Van het 
bestuur’ een aardig artikel van Bert den Hertog over het nieuwe ‘orgel’ in de 
St.-Pieter in Rome. Ik ben het met de strekking wel eens, maar er zijn wel 
een paar kleine correcties/aanvullingen bij te maken. 
Bert spreekt van een protest van de Associazione Italiana Organari als 
zijnde een ‘Associatie van Italiaanse Organisten’. Dat is niet correct, het is 
de Italiaanse vereniging van orgelbouwers. Op www.aionet.org presenteert 
deze vereniging zich duidelijk en de aangesloten leden (o.a. de 
orgelmakers Vegezzi-Bossi, Formentelli, Tamburini, Corna, Rufatti en 
Zanin) zijn niet de eerste de beste koekenbakkers. In de St.-Pieter beschikt 
men over drie vaste orgels, twee in elke zijkapel aan weerszijden van het 
schip en een groot viermanuaalsorgel van Tamburini direct achter het 
hoofdaltaar, opgesteld in twee diepe kassen. Dit laatste orgel is in prima 
conditie en wordt goed onderhouden. Het is absoluut voldoende om een 
groot koor te begeleiden. 

redactie@kdov.nl
http://www.aionet.org/
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En daar wringt hem de schoen: in alle voorgaande eeuwen is de muziek 
verzorgd door het koor, al dan niet begeleid. Van samenzang van de 
kerkgangers (bijvoorbeeld in het schip) is nooit sprake geweest. Het orgel 
hoefde dus nooit in dat gedeelte te klinken. Het is dan ook logisch dat er in  
de negentiende eeuw vanuit het Vaticaan weinig interesse was in de 
dromen van Cavaillé-Coll. Wat zouden ze gehad hebben aan zo’n orgel? 
Van orgelconcerten in de St.-Pieter is nooit sprake geweest (nog steeds 
niet) en er is in de Vaticaanse souvenirwinkel ook geen cd of zelfs maar 
een beschrijving van de orgels te vinden. 
 
Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962/65) is er wel een verruiming van 
het gebruik van liturgische muziek gekomen, in Nederland werd dit al snel 
geïnterpreteerd als ‘zelf teksten maken, veel samenzang door de 
kerkgangers, jongerenkoren, de popcultuur de kerk in halen’, maar dit is 
nooit op die manier vastgelegd in de Vaticaanse documenten. Participatie 
van gelovigen: ja! Maar dan op een meer bescheiden en evoluerende 
manier. Dat in Nederland gezangenbundels werden gedrukt en gebruikt 
(met in de haast geschreven liederen op oud-Nederlandse wijsjes of 
Geneefse psalmmelodieën) was hier een enthousiaste reactie op, maar de 
samenzang zou (behalve in Duitsland) nooit zo worden als bij de 
Protestanten. 
 
In het Vaticaanse document De Musicam Sacram (1967) lezen we: ‘Het 
pijporgel moet in de Latijnse Kerk hoog in ere worden gehouden als het 
traditionele muziekinstrument, dat met zijn klanken aan de kerkelijke 
plechtigheden een heerlijke luister kan bijzetten en de geest zo intens kan 
verheffen tot God en het hemelse.’ 
 
Maar al eerder, in 1958, was in de Instructio De Musica Sacra Et Sacra 
Liturgia gebeiteld: ‘Het nagebootste orgel echter, dat men “elektronisch” 
orgel noemt, kan tijdelijk onder liturgische handelingen worden geduld, 
wanneer er niet voldoende middelen beschikbaar zijn, om zich een, zij het 
klein, pijporgel aan te schaffen. In ieder geval echter moet uitdrukkelijk 
verlof van de plaatselijke Ordinaris gegeven worden.’ Dat het Vaticaan 
geen geld voor een orgel heeft, gelooft natuurlijk niemand. Maar de echte 
reden van de kardinalen om een elektronische imitatie neer te zetten, is dat 
het de mogelijkheid biedt om een paar grote luidsprekers in het schip neer 
te zetten. Het zal de samenzang echt niet helpen. Net zoals de samenzang 
in een voetbalstadion nooit gelijk gaat, is het ook in kerken van het formaat 
St.-Pieter ondoenlijk. Ik heb een paar keer het genoegen gehad een dienst 
(met héél veel kerkgangers) te mogen begeleiden in de St.-Pieter en de 
samenzang (zelfs Credo III) was een ramp. Goed luisteren naar het vlakbij 
opgestelde koor was maar het beste. 
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Trouwens, ook in kathedralen als in Liverpool en London (St.-Paul’s) is 
gelijkmatige (letterlijk) samenzang niet mogelijk. Moet je ook niet willen. 
Laat ons hopen dat het Allen Super Organ (ASO) ingewijd gaat worden met 
héél veel wijwater; oxidatie en kortsluiting doen de rest. 

Aart de Kort 
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