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Vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van het KDOV-blad nam 
het bestuur van de 

 
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging 

 
met droefheid kennis 

 
van het overlijden van ons erelid 

 

Mr. Drs. P.A.P. (Paul) Houdijk 
 

op de leeftijd van 66 jaar. 
 

Van 1986 tot 1991 was Paul bestuurslid en 
van 1991 tot 2010 voorzitter van de KDOV 

en bleef het bestuur na zijn aftreden nog bijstaan als juridisch adviseur. 
 

Sinds 1978 was Paul als organist verbonden 
aan de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht. 

 
Namens de KDOV spreken wij onze erkentelijkheid jegens Paul uit voor 
het vele dat hij voor onze vereniging en voor de r.-k. kerkmuziek in ons 

land heeft gedaan. 
 

We wensen zijn vrouw Willy, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
bij dit verlies 

 
Moge Paul rusten in vrede. 
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De rubriek “Van de bestuurstafel” komt wegens het plaatsen van dit bericht 

te vervallen. 
In de volgende aflevering van het KDOV-blad zal een In Memoriam 

verschijnen. 
 

Mededelingen 
 

 

Jaarvergadering KDOV in Hengelo op zaterdag 12 oktober 2019 
Noteer vast in uw agenda: Jaarvergadering KDOV op zaterdag 12 oktober 
2019, in en rond de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. (BH; juni 2019) 

  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Op 12 juni 2019 is er rechtspositioneel overleg geweest in Utrecht tussen de 
KDOV-delegatie (Ton van Eck, Ben Hillen en Stephan van de Wijgert) en de 
kerkelijke delegatie (J. Zuijdwijk (Economencollege) en Mw. Y. Brederveld - 
Van den Heuij (Bisschoppenconferentie)). 
Er is gesproken over drie onderwerpen:  
1. Opstelling van het Bisdom Roermond inzake honorering vieringduur 5 

kwartier.  
2. Korte evaluatie honorering vieringduur 5 kwartier 
3. Honorering voorbereidingsuren kerkmusici 
 
De KDOV betreurt de opstelling van het Bisdom Roermond inzake het niet 
van toepassing verklaren van de uitbreiding van de te honoreren vieringduur 
voor kerkmusici. De enige mogelijkheid die overblijft voor de KDOV is om 
rechtstreeks met het Bisdom Roermond hierover in overleg te treden. 
 
Van beide zijden zijn er tot nu toe nog weinig tot geen problemen geweest 
bij de toepassing van de regeling tot uitbreiding van de te honoreren 
vieringduur. 
 
Ten aanzien van het agendapunt 'Honorering voorbereidingsuren 
kerkmusici' is een document ingebracht met een opsomming van 
werkzaamheden door kerkmusici anders dan alleen dirigeren, orgelspelen 
en repeteren. Per werkzaamheid is aangegeven in hoeverre de 
werkzaamheid reeds deel uit maakt van het uurtarief óf in de afgelopen 
jaren door de KDOV reeds is toegevoegd aan het urenformulier in het 
rechtspositiereglement óf nog niet daaraan is toegevoegd. Hiermee is een 
goed beeld gegeven van wat de kerkmusicus zoal aanvullend doet of 
(reeds) zou kunnen doen in zijn parochie en op welke punten extra 
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honorering van de kerkmusicus hiervoor van toepassing zou kunnen zijn. 
Het KDOV voorstel zal worden besproken in het Economencollege.  
Tevens heeft de KDOV in het rechtspositioneel overleg benadrukt dat met 
de belangrijke uurtariefsaanpassingen van de laatste jaren er nog steeds 
geen sprake is van een marktconforme honoreringssituatie voor kerkmusici 
in de R.-K. kerken in Nederland. Een evt. aanpassing van de honorering 
zou zich niet moeten beperken tot nieuwe arbeidsovereenkomsten, maar 
ook van toepassing moeten worden op reeds bestaande arbeidsover-
eenkomsten. 
Het volgende rechtspositioneel overleg is gepland op 29 oktober 2019. 
(BH; 28 juni 2019) 

  

 

Honorering zondagsviering voor kerkmusici naar 
één uur en één kwartier 
Eerder kondigden wij aan dat de honorering van de vieringduur op zondag 
met een kwartier is uitgebreid per 1 januari 2019. Wanneer uw parochie-
bestuur deze aanpassing niet honoreert, terwijl u veronderstelt daar recht 
op te hebben, dan horen we dit graag van u. (BH; 28 juni 2019) 

  

 

Contributie 2019 
De meeste leden van de KDOV zijn inmiddels overgestapt naar 
automatische incasso van hun contributie. Aan de niet-
machtigingsverstrekkenden hebben we gevraagd om hun contributie op tijd 
te blijven betalen, d.w.z. jaarlijks vóór 1 mei. Het initiatief tot 
contributiebetaling komt nu volledig bij henzelf te liggen.  Jaarlijks in de 
Lente-editie van het KDOV-blad kunnnen zij het (nieuwe) contributiebedrag 
en rekeningnummer vinden. Een persoonlijke oproep tot betaling wordt niet 
langer verstuurd. Na betaling ontvangen zij, zoals alle leden in de maand 
mei, per e-mail van ons een factuur tevens betaalbewijs voor de contributie. 
(BH; 28 juni 2019) 

  

 

Is uw adres of e-mailadres gewijzigd? 
Wanneer uw adres of e-mailadres is gewijzigd, vragen wij u dit door te 
geven aan penningmeester@kdov.nl. (BH; 28 juni 2019) 

 
 

Personalia 
Overleden: 
J.A. (Jos) Kronenberg, Eendenweg 50-152, 7331 EB Apeldoorn, 26 mei 2019 
H. (Herman) Funnekotter, Geweldigershoek 107, 7201 NC Zutphen, 5 juni 2019. 
 

mailto:penningmeester@kdov.nl
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Nieuw adres: 
ThL.S.M. (Theo) Berben, Molenwal 16, 3421 CM Oudewater 
S. (Sjoerd) Ruisch, M.H. Trompstraat 25, 9983 PN Roodeschool 
E.J. (Erik-Jan) Eradus, Leidseplein 11 RD, 2013 PV Haarlem 
L.B.H.M.  (Lourens) Stuifbergen, Cornelis de Ruijterhof 10,3741 CH Baarn. 
 

Priesterwijding van onze geestelijk adviseur 
Eric Fennis 

Op zaterdag 15 juni 2019 vond in een volle Haarlemse kathedraal, tijdens 
een pontificale Eucharistieviering de wijding plaats van twee priesters: 
Maciej Grądzki en onze geestelijk adviseur Eric Fennis. 
In zijn homilie getuigde bisschop Dr. J.M. Punt, die die week zijn 40-jarig 
priesterfeest had gevierd, dat het leven van een priester altijd anders loopt, 
dan hijzelf had kunnen bedenken. 
De wijdingsplechtigheid werd bijgewoond door zeer veel gelovigen en meer 
dan vijftig priesters die samen met de Bisschop de handen oplegden bij de 
wijdelingen.  
Als oud-koorzanger heeft Eric altijd veel belangstelling gehad voor de 
kerkmuziek. Hij is als bestuurslid betrokken bij het kathedrale koor, ook al is 
hij sinds kort aangesteld in de Sint-Nicolaasbasiliek in Amsterdam waarvan 
hij na zijn wijding rector is geworden. Dit vormde een mooie gelegenheid 
om leden en oud-leden van het kathedrale koor Sint-Bavo samen te laten 
zingen met het Collegium van de Capella Sancti Nicolai van de basiliek in 
Amsterdam waarbij o.m. delen van de Messe Solennelle van Louis Vierne 
werden uitgevoerd. Het was in alle opzichten een prachtige plechtigheid. 
"Zoiets is in de hele Benelux niet te vinden", mompelde een veelvuldig 
onderweg zijnde senior priester na afloop. 
 
Na afloop van de viering kwamen velen de nieuw gewijde priesters 
feliciteren en een neomistenzegen vragen. 
Namens de KDOV gaf de voorzitter acte de présence en ontving Eric naast 
de felicitatie ook een passend geschenk. 
 
We willen Eric van harte gelukwensen met zijn wijding en we vragen Gods 
zegen over zijn werk. Misschien is het een idee om de volgende 
jaarvergadering in Amsterdam te houden...... 

Het bestuur. 
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In Memoriam Jos Kronenberg 
(Horst, 1 juli 1928 – Apeldoorn, 26 mei 2019) 

 
Jos groeide op als oudste zoon in een bakkersgezin te Venray met vijf 
broers en drie zussen. In zijn jonge jaren maakte hij de oorlog mee. De 
bombardementen in de Maaslinie en de evacuatie van zijn woonplaats, 
hebben een diepe indruk op hem gemaakt. 
 
Na zijn studie aan de Kerkmuziekschool te Utrecht werd hij in 1952 
dirigent/organist van de OLV ten Hemelopneming-parochie in Apeldoorn. 
Gedurende 42 jaar heeft hij deze functie uitgeoefend in groot plichtsbesef 
en vanuit zijn geloof. Daarnaast werkte hij met hart en ziel in zijn lespraktijk, 
in het onderwijs, en als koordirigent. Zo werkte hij volop, samen met zijn 
vrouw Margôt, aan een bestaan voor zijn gezin. Na zijn pensionering 
verhuisde hij met zijn vrouw naar Rheden, waar zij samen een rustig en 
gelukkig leven leidden. Toch kon hij het daar niet laten om nog vaak als 
organist en dirigent actief te zijn.  
 
Zijn loopbaan als kerkmusicus heeft zich, als bij meer collega’s van zijn 
generatie, gekenmerkt door grote veranderingen in de liturgie en stijl van de 
kerkmuziek: van jongenskoor naar kinderkoor, van schola naar 
Nederlandstalige gezangen. Jos heeft zeker begrip gehad voor deze 
vernieuwingen, en streefde naar het goede midden: de schola werd 
gehandhaafd en daarnaast werd in ‘zijn’ kerk al vroeg gebruik gemaakt van 
de psalmen uit Wisselende Gezangen voor het Liturgisch Jaar. Tijdens de 
hoge feestdagen werd door de gezamenlijke koren op hoog niveau een 
meerstemmige mis gezongen, bijvoorbeeld de Messe de Minuit van M.A. 
Charpentier. Hij componeerde voor zijn koren met enige regelmaat, 
waaronder een fraaie Maria-mis. Als organist viel zijn improvisatiekunst op, 
waarbij hij veel te danken had aan zijn docent Albert de Klerk. 
 
Jos was een diepgelovig en tegelijk zoekende man, die zichzelf (en God?) 
grote vragen bleef stellen. Daarnaast had hij een groot gevoel voor humor, 
waarmee hij menigeen kon verrassen. Hij had een grote bewondering voor 
de componist Johan Sebastian Bach, in wie hij dat grote geloof herkende, 
en wiens muziek hem voortdurend inspireerde in zijn eigen werk. Als 
bekend ondertekende Bach zijn cantates met SDG: Soli Deo Gloria. (Alleen 
aan God komt alle eer). In die geest heeft Jos geleefd en gemusiceerd! 
 

Fons Kronenberg 
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In Memoriam Herman Funnekotter  
(Rotterdam 30 mei 1931 – Zutphen 5 juni 2019) 

  
KDOV lid Herman Funnekotter is op woensdag 5 juni in nabijheid van zijn 
vrouw en 3 kinderen in vrede overleden. Hij groeide op in een gezin waar 
kerk en werk in elkaar overliepen; zijn grootvader en vader dreven een 
atelier voor Kerkelijke Kunst. Letterlijk vóór de deur van zijn ouderlijk huis 
stond de RK Pauluskerk, waar Herman als jongen al regelmatig solo’s 
zongen diensten begeleidde op het orgel. De keuze voor de 
kerkmuziekschool, waar hij lessen kreeg van coryfeeën als Herman 
Strategier en Albert de Klerk, was dan ook als vanzelfsprekend.  
 
Pedagoog 
Herman gaf van jongs af aan al lessen solfège en blokfluiten is zijn gehele 
werkzame leven les blijven geven: als vakleerkracht muziek op tientallen 
basisscholen in Rotterdam, als docent AMV en kinderkoren bij de RMDS en 
als prive-docent blokfluit en piano aan huis. Met zijn bevlogenheid en 
vriendelijke kwetsbaarheid was hij voor met name de wat gevoeligere 
kinderen een geweldig inspirerende leraar. Voor kinderen met een 
verstandelijke beperking ontwikkelde hij in samenwerking met een 
orthopedagoge een complete methode waarbij allerlei dagelijkse begrippen 
en handelingenmiddels eenvoudige maar o zo doeltreffende liedjes duidelijk 
werden gemaakt. Ook schreef hij een verzameling religieuze liederen voor 
kinderen (“Dag Vader God”) en later, op teksten die door kinderen zelf 
geschreven waren, een hele serie unieke profane liederen, alles bedoeld 
voor gebruik in de muziekles.  
 
Dirigent-organist  
Herman was eerder een soepel, handig en doeltreffend begeleider dan een 
groot orgel-of pianovirtuoos. Zijn harmonisaties waren even bescheiden als 
vakkundig, nooit dwingend of dominerend. In deze eenvoud toonde hij zijn 
meesterschap. Ook in zijn rol als dirigent van een Gregoriaanse schola en 
van verschillende gemengde kerkkoren was hij in de eerste plaats dienend. 
Met zijn scherpe gehoor maakte hij er een sport van om de voorzang van 
een pastoor direct in de goede toonsoort op het orgel te beantwoorden. En 
toen zijn geliefde Feijenoord in 1970 als eerste Nederlandse profclub de 
Europacup 1 behaalde gaf jij aan het einde van de zondagdienst een 
improvisatie op “Hand in Hand Kameraden” ten beste. 
Hij was aan verschillende RK kerken als vaste (dirigent-)organist 
verbonden: De Pauluskerk (Schiebroek) 
Liduina kerk (Hilligersberg, hier leidde hij ook jarenlang een gemengd koor 
en een Gregoriaanse schola), 
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Christus Koning kerk (Hilligersberg), Lambertuskerk (Kralingen) en 
daarnaast vele freelance / inval diensten over heel Rotterdam. Hij 
begeleidde ook jarenlang de diensten in verzorgingshuis Nijeveld. 
 
Componist 
Gedurende zijn hele leven, tot diep in de periode dat zijn gehoor minder en 
minder werd aan toe, is Herman als componist actief geweest en heeft hij 
een rijk, veelzijdig, uitgebreid religieus oeuvre, aangevuld met 
muziekpedagogische composities tot stand gebracht. Composities met de 
praktijk in het achterhoofd: goed zingbaar, de tekst dienend, traditioneel, 
welluidend en wars van pretenties. De lijst met werken is indrukwekkend: 
een flink aantal missen (waaronder Exsurge Domine 1963, Hoc in Regione 
Novum 1970, Mis van de eenvoud 1986, een aantal uitgegeven bij Gooi & 
Sticht en Annie Bank), tal van losse religieuze composities voor zang, orgel, 
soms aangevuld met fluit, viool of hobo, vaak gebaseerd op Gregoriaanse 
melodieën, stukken voor Panfluit, vele gelegenheidscomposities –voor elk 
kleinkind componeerde hij een dooplied - en bewerkingen van volksmuziek 
uit alle delen van de wereld. Alles genoteerd in een karakteristiek 
handschrift, veelal gecomponeerd in de zomervakanties, van achter zijn 
geliefde statige bureau op zijn werkkamer. Zijn composities voerde hij vaak 
ook zelf uit; zijn krachtige jubelende tenorstem waar diepe 
geloofsovertuiging in elke noot doorklonk bracht mensen tot ontroering. 
Tijdens zijn uitvaartdienst heeft een opname van zijn “Lauda Jerusalem 
Domino” geklonken, door hemzelf uitgevoerd in 1986.  

Frans Funnekotter 
 
Ton Klos 85 jaar en 65 jaar dirigent/organist 
Op 30 mei vierde ons lid Ton Klos zijn 85e verjaardag, maar ook zijn 65-
jarig jubileum als organist en dirigent in, wat hij noemde, ‘een 
orgelomgeving’. In een artikel van maar liefst twee pagina’s in het 
Noordhollands Dagblad werd hier uitvoerig aandacht aan geschonken.  
Het levensverhaal begint met armoede (hij kwam uiteindelijk in een 
kindertehuis) en eindigt, na vele successen over de hele wereld, in 
Zorgcentrum Zuyder Waert, waar hij maandelijks nog zingt met de 
dementerenden.  
Klos is het kindertehuis Don Bosco in Den Haag dankbaar, want via hen 
kreeg hij de kans ‘Kerkmuziek’ te gaan studeren in Utrecht. Als 
kerkmusicus vervolgt hij zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag (piano, schoolmuziek, koor- en orkestdirectie) en wordt daarna 
docent aan de Rijkskweekschool in Haarlem. Op zijn lijst met 
werkzaamheden staan onder meer: 40 jaar organist in de Antoniuskerk in 
Aerdenhout, 18 jaar dirigent bij kinderkoor ‘De zangertjes van Volendam’, 
19 jaar bij mannenkoor Orpheus in Alkmaar en 10 jaar bij zijn grote liefde, 
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het Klein Koggenkoor, dat repeteert in het Brakenberkje van Obdam. Aldaar 
vierde hij ook zijn jubileum. 
Minpunten waren het ‘plotseling verdwenen orgel in Zuyder Waert’ en, 
onlangs, zijn vaarwel (zonder bedankje!) na 32 jaar invallen in de 
Dionysiuskerk in zijn woonplaats Heerhugowaard. “Je wordt doof”, zei de 
pastoor. “Je kan niet dirigeren en je speelt veel te hard op het orgel”. Die 
tegenvallers verbleken bij de hoogtepunten: optredens in Spanje, Oekraïne, 
langs de hele zuidkust van Engeland, in Sri Lanka en Lourdes (Cavaillé 
Coll-orgel) en vijf keer in Rome. Maar ook een radio-optreden in de 
kathedraal van Haarlem en een concert met Laurens van Rooijen in de 
Grote Kerk in Alkmaar. 
Bij deze dus van harte onze gelukswensen voor zoveel dienstbaarheid aan 
de liturgie en muziek.  
(RH; bron: M. Douw, Liefde voor muziek overwint, in: Noordhollands 
Dagblad, 4 mei 2019) 
 
Jos Laus Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

Op zondag 26 mei is dirigent, organist en kerkmusicus Jos Laus van 
de St. Jacobuskerk in Den Haag koninklijk onderscheiden als 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde in de kerk St. 
Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag aansluitend 
aan de H. Mis waarin Jos Laus zijn vijftigjarig jubileum als 
kerkmusicus vierde. 

 
Jos Laus werd bij zijn onderscheiding 
geroemd om zijn vele werk voor de 
kerkmuziek, als inspirerend koordirigent 
van vele koren in Rijswijk en Den Haag. 
Als kerk- en concertorganist, 
orgeldeskundige, artistiek adviseur, auteur 
en zelfs orgelbouwer. Werkzaamheden die 
hij in Rijswijk en Den Haag en de rest van 
Nederland, tot zelfs tot ver over de 
landsgrenzen heeft verricht. Jos Laus is lid 
van de KDOV. 
 
Franse onderscheiding voor Jos Laus 
In mei is de Rijswijkse organist en dirigent 
tevens KDOV-lid Jos Laus door de Franse 
Société Académique d'Education et d' 
Encouragement Arts-Sciences-Lettres te 
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Parijs onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil) voor 
zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. De kandidaat ontvangt 
voor het eerst deze onderscheiding. 
De onderscheiding wordt zaterdag 22 juni a.s. tijdens een officiële en 
feestelijke bijeenkomst te Parijs uitgereikt. In Nederland zal de officiële 
uitreiking plaats vinden op een nog nader te vermelden datum. Deze 
uitreiking zal omlijst worden door een feestelijk concert en receptie. 
Jos Laus (1953) is dirigent en organist van de St. Jacobuskerk aan de 
Parkstraat te Den Haag. Daarvoor was hij van 1969 tot 2004 verbonden 
aan de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk.  
Als orgeldeskundige begeleidde hij talrijke restauratie en nieuw-
bouwprojecten en publiceerde een boek over de 19e eeuwse  orgelmakerij 
van Maarschalkerweerd & Zoon te Utrecht.  
Eind mei viert Laus zijn vijftigjarig jubileum als kerkmusicus. Eind november 
2019 zal hij afscheid nemen van de Sint Jacobuskerk vanwege het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
(Susanna Veerman,  gedelegeerde van de Société Académique (ASL) in 
Nederland) 
 
Kerkmuziekfeest op Pinksterzondag in Utrecht 
Wouter van Belle, Sonja Roskamp en Gerard Beemster, drie prominente 
Utrechtse kerkmusici,  vieren in 2019 alle drie een mooi jubileum in hun 
werk. Sonja Roskamp is 25 jaar dirigente van achtereenvolgens de koren 
van de Jacobus/Ludgerusparochie en de Gerardus Majellakerk in Utrecht. 
Gerard Beemster is 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht, en 
Wouter van Belle is  40 jaar kerkmusicus, waarvan de laatste 34 jaar als 
organist van de Catharinakathedraal.  
  
De jubilea zijn gevierd met een kerkmuziekfeest op zondag 9 juni Eerste 
Pinksterdag met de Capella Majellana onder leiding van Sonja Roskamp in 
de Gerardus Majellakerk en met zang van het Kathedrale Koor Utrecht 
onder leiding van Gerard Beemster en orgelspel door Wouter van Belle in 
de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat. In de namiddag was er een 
feestconcert in de Catharinakathedraal door het Kathedrale Koor met 
medewerking van alle drie de jubilarissen. In dit concert is veel muziek van 
Utrechtse componisten uitgevoerd, zoals Wagenaar en Andriessen, en 
natuurlijk ook van Beemster en Van Belle zelf. (BH; 28 juni 2019) 
 

Vraag en aanbod 
Deze rubriek is gratis voor leden! U kunt uw bericht sturen aan 
redactie@kdov.nl . (RH) 

mailto:redactie@kdov.nl
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Het nieuwe Onze Vader – went het al een beetje? 
1. Inleiding 
De nieuwe (liturgische) vertaling van het Onze Vader in de R.K. Kerk van 
Nederland werd ingevoerd met ingang van de Advent in het weekend 26/27 
november 2016. Die invoeringsdatum van de nieuwe Onze Vader-vertaling, 
die overigens gelijk was in Nederland en België, werd in april 2016 door de 
Nederlandse bisschoppen bekend gemaakt. We zijn nu zo’n 2,5 jaar later. 
De vraag is dus gerechtvaardigd hoe het er nu mee staat.  
Dit gebed is immers zonder twijfel een van de belangrijkste christelijke 
gebeden. Het behoort tot de eerste gebeden die we onze kinderen leren. 
En “aangespoord door een goddelijk gebod en door Zijn goddelijk Woord 
onderricht” (1) gebruiken we het ook tijdens de H. Eucharistieviering.  
 
De Nederlandse en Vlaamse vertaling is vernieuwd in opdracht van de 
wereldkerk. Nederland en Vlaanderen gebruiken dezelfde taal, maar 
hadden verschillende vertalingen. Daarom was er vanuit de wereldkerk een 
verzoek gedaan om via een gemengde commissie tot een gezamenlijke 
vertaling te komen. En ja, “de nieuwe vertaling van het Onze Vader zal voor 
iedereen, jong en oud, even wennen zijn”, aldus de Nationale Raad voor 
Liturgie. (2) Of zoals mgr. Liesen, referent voor Liturgie namens de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie het zei: “De bisschoppen begrijpen 
dat het voor sommige gelovigen niet gemakkelijk is om van de oude, 
vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe 
vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het 
verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden 
vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is 
ook toen een snelle gewenning gebleken”. (3) 
 
Tientallen jaren konden de Belgische en Nederlandse bisschoppen het niet 
eens worden over een gezamenlijke tekst. (4) Vanaf 2009 is de gemengde 
commissie bezig geweest en pas in 2016 is ‘men’ er uit.  
 
1.1. Waarom een nieuwe vertaling?  
Je zou je inderdaad kunnen afvragen: “Zijn er nu echt geen belangrijker 
problemen op te lossen? […] De aanpassing is verspilde energie voor veel 
mensen.”, aldus Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Ze vindt dat een 
oecumenische versie zinvoller was geweest dan een versie voor die paar 
bedevaartgangers uit Nederland en Vlaanderen die nu samen kunnen 
bidden. (5) Meer gelovigen dachten er zo over. 
De vraagt dringt zich dus op, waarom de nieuwe vertaling nodig was. Het 
antwoord vanuit de NRL hierop is, dat taal wordt altijd gebruikt “op een 
bepaalde plaats en tijd, met de taal van dat moment en van die regio”. (6) 
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In dat licht bezien kun je je twijfels hebben over het gebruik van het woord 
‘schuldenaren’, dat overgenomen is van de Vlamingen. En zou ‘beproeving’ 
niet beter verstaan worden als je het vervangt door ‘verleiding’?  
Liturgische veranderingen in taal zijn onontkoombaar, stelt benedictijn 
Johan te Velde, die in oktober 2017 promoveerde op een onderzoek 
hiernaar. “Liturgie is de belangrijkste vorm van traditie en traditie is 
overdracht van de ene generatie op de andere en daarbij is verandering 
onvermijdelijk. […] Daarom was de invoering van de volkstaal ook nodig. 
[…] Wil liturgie verstaanbaar zijn, dan moet ze ook in de cultuur herkenbaar 
zijn”. En dus ook in de taal. (7) De aangekondigde verandering was “de 
consequentie van de volkstaal in de liturgie. Die moet je om de twee 
generaties aanpassen aan de tijd. Het is vaker gedaan”, aldus mgr. Jan 
Liesen. (8) 
 
Overigens was lang niet iedereen blij met de nieuwe vertaling, maar de 
Vlaamse Magda De Ley ging nog verder en startte eind 2016 zelfs een 
petitie tegen de nieuwe versie. “Beproeving, dat maken wij allemaal mee. 
Zaken waar we niets aan kunnen doen, wat ons overkomt. Bekoring dat is 
het wel of niet toegeven aan het kwade, dus eigenlijk een persoonlijke 
beslissing”. (9) 
 
1.2. Waarom niet een oecumenische vertaling? 
In het Nederlands taalgebied gebruiken rooms-katholieken, protestanten en 
orthodoxe christenen ieder een eigen vertaling, en binnen de Rooms-
Katholieke Kerk bestonden er verschillende versies tussen de Vlaamse en 
Nederlandse vertaling. Eerdere pogingen om tot een gemeenschappelijke, 
oecumenische versie te komen werden nooit door iedereen overgenomen, 
dus een keuze om r.k. Nederland en Vlaanderen gelijk te schakelen bleek 
meer voor de hand liggend. (10) 
Het blijft immers vreemd als het Nederlandse en Vlaamse Altaarmissaal 
verschillende vertalingen zou hebben, dus een gemengde commissie om 
tot een gezamenlijke vertaling te komen is dan voor de hand liggend.  
 
2. Activiteiten vanuit de NRL 
 
2.1. Magazine 
De Nationale Raad voor Liturgie, Beleidssector Liturgie van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, liet in 2016 een uitgave verschijnen geheten Het 
gebed van de Heer, de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Hierin worden 
tal van vragen, die de invoering opriepen, beantwoord. Alsmede bevatte het 
magazine “een uitneembaar katern met een aantal toonzettingen op de 
herziene tekst van het Gebed des Heren” ten behoeve van de gewone 
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kerkzanger en kerkganger. Dat katern was apart bestelbaar bij de 
Administratie NRL in Breda (20 ex. voor 19,90 euro; 076-5223444).  
Er was tevens een toelichting bij die toonzettingen, die ook weer de nodige 
reacties uit kerkmuzikaal Nederland opriep. Daarover later meer.  
 
2.2. Gebedskaartjes nieuwe vertaling Onze Vader 

Bij de Nationale Raad voor Liturgie waren ook 
geplastificeerde gebedskaartjes verkrijgbaar met de 
herziene tekst van het Onze Vader (afmeting 
boekenlegger: 6 x 19 cm). Te bestellen per 25 of 
100 exemplaren via www.rkliturgie.nl, de website 
van de NRL. (11) Door de grote vraag naar deze 
gebedskaartjes met de herziene vertaling bleek al 
snel een herdruk nodig. (12) 
 

2.3. Inlegvel Altaarmissaal 
Ten dienste van de eucharistievieringen had de NRL een inlegblad 
gemaakt voor het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie(1979) 
dat de bestaande teksten van de bladzijden 715-716 van 
het Altaarmissaal kan vervangen. Dit inlegblad was alleen verkrijgbaar in 
pdf-vorm op A-4-formaat en gratis te downloaden vanaf de website van de 
NRL. Op de betreffende bladzijden zijn de snijlijnen aangegeven om aan 
het inlegblad het juiste formaat te geven. (13) 

 
3. Ook andere nieuwe vertalingen 
De nieuwe vertaling van het Onze Vader was niet alleen onderwerp van 
gesprek in andere landen, maar ook bij de protestanten.  
 
3.1. Nieuwe vertaling van ‘Onze Vader’ in Frankrijk en Franstalig 
België  
Ook Frankrijk kreeg een nieuwe vertaling van het 'Onze Vader'. Volgens 
een beslissing van de Franse bisschoppen is vanaf de eerste zondag van 
de advent (3 december 2017) de bestaande formulering van het Gebed des 
Heren officieel vervangen door een nieuwe vertaling. 
De verandering betreft met name de zesde bede "et ne nos inducas in 
tentationem"; de Franse vertaling ervan luidde traditioneel "Et ne nous 
soumets pas à la tentation", en wordt nu vervangen door "Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation" (Laat ons niet ingaan op de bekoring). Overigens 
doet zich hier het probleem voor dat de Nederlandse vertaling van het 
Franse ‘tentation’ net zo goed ‘beproeving’ zou kunnen zijn. (14) 
Deze nieuwe vertaling werd op 12 juni 2013 goedgekeurd door de 
Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van 
de Sacramenten, samen met de liturgische Bijbelvertaling. Het was de 

http://www.rkliturgie.nl/
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bedoeling om de nieuwe vertaling van het Onze Vader in te voeren tegelijk 
met de afkondiging van de nieuwe Franse vertaling van het Romeins 
Missaal, maar omdat het vertaalwerk van het missaal meer tijd vergde dan 
voorzien, hadden de bisschoppen van België al eerder besloten om (mede 
n.a.v. de invoering van de nieuwe Nederlandse vertaling van het Onze 
Vader) over te gaan tot de invoering van de Franstalige versie vanaf 
Pinksteren 2017. (15) 
 
3.2. En in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 
Bij de revisie van de NBV zal het Onze Vader op drie punten worden 
aangepast. Het doel is namelijk om een versie te maken die beter geschikt 
is om hardop te bidden. “Het taalgebruik van de traditionele versie van het 
Onze Vader staat ver af van het taalgebruik van vandaag”, zegt Matthijs de 
Jong, nieuwtestamenticus en projectleider van de revisie”. (16) 
Volgens prof. dr. Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, is die herziene versie “een voorproefje uit 
een herziene versie van de (interconfessionele) Nieuwe Bijbelvertaling uit 
2004, die in 2020 afgerond moet zijn, zodat het boek in 2021 kan 
verschijnen. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt de herziene 
tekst met opzet nu al openbaar, zodat gelovigen hun mening kunnen 
geven”.  
 
Hij meent dat het meervoud van schuld (‘vergeef ons onze schulden’), zoals 
ook in de nieuwe r.k. versie, moeizaam is. ‘Schuld’ (kan) “breder 
geïnterpreteerd worden dan een schuld jou persoonlijk aangedaan. Je 
wordt, als het ware, opgeroepen om mensen (ook) hun schuld in het 
algemeen te vergeven. Oordeelt niet. De nieuwe vertaling  - ‘… zoals ook 
wij vergeven / wie ons iets schuldig is’ – heeft allereerst iets 
ontegenzeggelijk Cruyffiaans (met dat ‘wie’). Maar bovendien duidt het naar 
mijn gevoel ook al te zeer op een zeer beperkte vorm van schuld. Alsof je 
nog een tientje van iemand krijgt. La ma zitten, jôh…”. En het ‘red ons van 
het Kwaad’ is “te veel concreet. Onze Vader wordt hiermee een soort 
Superman die je uit een brandend huis redt […] De diepgang die ‘verlos 
ons van het kwaad’ heeft, ben je dan kwijt”. De originele NBV-tekst was 
overigens ‘red ons uit de greep van het kwaad’. (17) 
 
4. Opmerkingen over de nieuwe r.k. tekst van 2016 
 
4.1. Schulden en schuldenaren 
Vanuit de wereldkerk wordt sinds de vertaalinstructie ‘Liturgiam 
authenticam’ uit 2001 erop aangedrongen zo dicht mogelijk bij de originele 
Latijnse tekst te blijven. (18) 
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Het gehele eerste gedeelte van het Onze Vader, de eerste vier beden van 
de zeven, is onveranderd gebleven, dus dat gaf geen problemen.  
Het ‘debita nostra’ is inderdaad een meervoud, dus ‘onze schulden’ in 
plaats van ‘onze schuld’ is vrij eenvoudig te verklaren en levert ook 
tekstueel weinig problemen op. Voor een gezongen Onze Vader betekent 
dit wel een extra lettergreep. Het vervolg op deze bede levert niet zozeer 
meer lettergrepen op, maar ligt qua tekstplaatsing van een gezongen tekst 
wel lastig op een reeds eerder gecomponeerde tekst. Immers de tekst 
‘zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’ is gewijzigd in ‘zoals ook 
wij vergeven aan onze schuldenaren’. 
In deze bede vragen we dat God ons vergeeft wat wij Hem hebben 
aangedaan. Maar iemand die wrok koestert in zijn hart en een ander het 
kwade aanrekent, zal dus ook die naaste om vergeving moeten vragen (1 
Kor. 13,5). Christus’ eerste gebod is God liefhebben boven alles, maar … 
het tweede is daaraan gelijk: ‘Je naaste liefhebben als jezelf’. Vandaar 
Jezus’ oproep om de ander, hoe moeilijk ook, te vergeven. (Catechismus 
art. 2843).  
Maar waarom het ouderwetse woord ‘schuldenaren’ ingevoerd? Het NRL-
magazine geeft de volgende verklaring: “Omwille van de samenhang 
tussen ‘schulden’ en ‘schuldenaren’, en omdat het Nederlands meer een 
omschrijving dan vertaling is, en het woord ‘schuldenaar’ toch goed 
Nederlands is, is gekozen voor de Vlaamse variant. Strikt genomen is het 
woord “aan” niet nodig in de uitdrukking: “vergeven aan onze 
schuldenaren”. De meer gewone uitdrukking zou zijn: “onze schuldenaren 
vergeven”. Jezus begint zijn uitleg juist met het vergeven aan mensen (Mt. 
6,14-15). Om die nadruk te bewaren is gekozen voor de volgorde waarin 
‘schuldenaren’ aan het einde staat en dan is “aan” nodig”. (19) 
Het blijft nog steeds wennen en het komt toch wat als ‘oud taalgebruik’ 
over, want wie gebruikt dat woord nu nog “in goed Nederlands”? Het lijkt mij 
eerder, vanuit ons ‘poldermodel’, een handreiking aan onze Vlaamse 
medegelovigen. 
 
Uiteraard staan beide gedeeltes in verhouding tot elkaar. Paus Franciscus 
meldt in zijn catechesereeks over het Onze Vader tijdens de algemene 
audiëntie van 24 april 2019 hierover: “Iedere christen weet dat er voor hem 
vergeving van zonden bestaan. Dat weten we allemaal: God vergeeft 
iedereen en Hij vergeeft altijd. [… ]  Niets in het Evangelie doet vermoeden 
dat God de zonden niet vergeeft van iemand die goed in elkaar zit en erom 
vraagt weer omarmd te worden. Maar wie Gods genade - die zo over-
vloedig is - ontvangt, moet leren om veel te geven en niet alles wat hij heeft 
ontvangen voor zichzelf te houden. 
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Het is geen toeval dat het evangelie volgens Matteüs, meteen na de tekst 
van het Onzevader, juist stil blijft staan bij die over de broederlijke 
vergeving: ‘Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal u hemelse 
Vader ook u vergeven; maar als gij niet vergeeft aan de mensen zal ook uw 
hemelse Vader uw fouten niet vergeven’ (Mt. 6,14-15). Dat zijn krachtige 
woorden […] Als jij daar niet toe in staat bent, vraag de Heer dan om kracht 
het toch te kunnen […], want als jij je niet inspant om te vergeven, word je 
zelf ook niet vergeven; als jij je niet inspant om lief te hebben, word je ook 
niet bemind.” (20) 
 
4.2. Bekoring of beproeving?  
De zesde bede van het Onze Vader levert voor de zang geen problemen 
op, maar leidde weer tot theologische discussies, die er soms hevig aan 
toegingen. 
De Catechismus merkt op dat het moeilijk is om de Griekse term 
‘peirasmos’(Latijn ‘tentatio’) in een enkel woord te vertalen (art. 2846) en 
maakt onderscheid tussen enerzijds “beproeving, die noodzakelijk is voor 
de groei van de inwendige mens” en anderzijds “bekoring die leidt tot zonde 
en dood” (art. 2847). Ook het Compendium 596 spreekt over : “… 
onderscheiden tussen beproeving, die in het goede laat groeien en 
bekoring, die leidt tot de zonde”.  
Volgens het NRL-magazine heeft ‘bekoring’ tegenwoordig een positieve 
betekenis in het Nederlands: aantrekking, aantrekkelijkheid, charme. In ons 
geloof zien we bekoring als iets negatiefs, namelijk ‘verleiding’ tot zonde. 
(21) 
 
Het Griekse woord ‘peirasmos’ wordt volgens mgr. Linsen in het Nieuwe 
Testament van 1975 altijd vertaald met beproeving, behalve in het Onze 
Vader. Daar werd gekozen voor bekoring, omdat men er aan gewend was. 
Volgens Linsen is ‘bekoring’ door de taalontwikkeling geen geschikte term 
meer. “Mensen die nu het Onzevader moeten leren, kennen het katholiek 
spraakgebruik niet. […] Moeten wij ze een taal aanleren die zij deels niet 
verstaan? Het woord beproeving is meer geschikt, maar heeft ook uitleg 
nodig. God stelt mensen op de proef, maar ook de farizeeën stellen op de 
proef. En dat is niet positief. Er is ook een soort beproeving die van het 
kwade uitgaat en waarvoor je je moet hoeden. Er staat ook een komma 
achter die bede; het loopt dus door: ‘maar verlos ons van het kwade’. Als je 
het in stukjes hakt klopt het niet meer. Het is de samenhang die de 
betekenis duidelijk maakt”, aldus de bisschop in een interview een week 
voor de invoering van de gewijzigde tekst. (22) 
 
De verwijzing door Linsen naar nr. 2846 van de Catechismus van de 
Katholieke Kerk wordt niet door iedereen ondersteund. “Als je de 
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betreffende alinea goed leest, zie je dat deze opmerking niet slaat op het 
woord ‘peirasmos’, maar op het woord ‘eisenkeneis’: ‘laat niet binnengaan 
in – laat ons niet bezwijken voor’. Alleen de zin ‘En leid ons niet’ hoeft dus 
maar veranderd te worden en hiervoor geeft de Catechismus een kant en 
klare oplossing: ‘en laat ons niet ingaan op de bekoring’. (23) We zullen 
later zien, dat ook paus Franciscus voor deze optie kiest. En als bekoring 
een te oud woord is, zou je ook kunnen kiezen voor verleiding.  
 
De kerkhistoricus Paul van Geest zit ook in zijn maag met “de goede en 
kwalijke variant van de ‘temptatio’. […] Misschien moet voor de woordgroep 
‘beproeving waaraan men ten gronde gaat’ een nieuw woord worden 
uitgevonden.” (24) De evangeliën werden grotendeels geschreven in het 
Oud-Grieks. Die taal kende geen goed synoniem voor ‘bekoring of 
verzoeking tot het kwaad’. Kwaad en duivel bestonden immers niet als 
zodanig in de klassieke godenwereld. De evangelist nam daarom zijn 
toevlucht tot het woord dat de ‘beproeving’ van de mensen door de goden 
weergaf. (25) 
God beproeft de mens, stelt mensen op de proef. Dat deed Hij al met 
Abram, het Hebreeuwse volk, zelfs Zijn eigen Zoon wordt op de proef 
gesteld in zijn lijden. Deze beproeving door God laat zien hoe God met ons 
(en onze vrije wil) omgaat. Echt geloof is beproefd geloof. God is in die 
gevallen het ‘onderwerp’ en wij het ‘lijdend voorwerp’.  
In het Onze Vader kan het ook een tweede betekenis hebben, namelijk 
wanneer niet God het onderwerp is van de handeling. Bij deze ‘beproeving’ 
stelt de mens God op de proef of de duivel kan mensen op de proef stellen. 
God kan toelaten, dat de mens op de proef wordt gesteld, maar Hij staat 
niet toe, dat dit boven onze krachten gebeurt (1. Kor. 10,13). In zo’n 
beproeving kan elk mens ‘willens en wetens’ een goede of foute beslissing 
nemen, maar in gebed zal de mens het goede kiezen, aldus de 
Catechismus (art. 2849).  
 
In het Handboek voor Kerklatijn staat onder het lemma ‘tentáre’ de 
volgende vertalingen: 1. betasten, aanraken; - 2. op de proef stellen, 
onderzoeken; - 3. streven naar, trachten te bereiken, aanvallen; - 4 . 
verzoeken, bekoren. 
Het gebruikte woord in het Latijn is ‘tentationes’ van ‘tentátio’, dat volgens 
genoemd handboek vertaald kan worden met 1. proefneming; - 2. aanval; - 
3. verzoeking, bekoring. 
Opvallend is dat het woord ‘tentátor’ eronder vertaald wordt met 1. 
bekoorder; - 2. duivel. (26) 
Op zich komen we hiermee niet zoveel verder of ‘bekoring’ of ‘beproeving’ 
de beste vertaling zou moeten zijn, maar de volgorde van vertalings-
mogelijkheden geven wel een indicatie.  
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Moeten we blij zijn met het feit dat we beproevingen moeten doorstaan? Als 
we Jakobus moeten geloven wel: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, 
broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: 
wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 
[…] Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de 
proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft 
beloofd aan iedereen die hem liefheeft. (Jak. 1: 2-3, 12, Nieuwe 
Bijbelvertaling) 
En Petrus, die Jezus nota bene driemaal zou verloochenen (over 
beproeving door ‘omstanders’ gesproken), zegt hierover: “Dan zult gij 
juichen, ook al hebt gij nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden 
onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof 
te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud, dat toch ook 
door vuur gelouterd is”. (1 Petrus, 1, 6-7) 
 
Bij het angelusgebed van 24 juli 2016 sprak paus Franciscus over het Onze 
Vader het volgende: “Vergeving is bovenal dat wat wij van God ontvangen; 
enkel een besef dat wij zondaars zijn die vergeven zijn door oneindige 
barmhartigheid kan ons in staat stellen concrete gebaren van broederlijke 
verzoening te maken. Als iemand niet voelt dat hij een vergeven zondaar is, 
kan hij nooit een gebaar aanbieden van vergeving of verzoening. Die 
gebaren  beginnen in het hart waar wij voelen dat wij vergeven zondaars 
zijn. De laatste bede – verlaat ons niet in de bekoring – drukt een besef uit 
van onze staat, altijd blootgesteld aan het bedrog van kwaad en corruptie. 
Ieder van ons weet wat een bekoring is!” (27) Die vertaling met ‘verlaat ons 
niet in de bekoring’ slaat m.i. de spijker op de kop.  
 
Tijdens de algemene audiëntie van 14 maart 2018 sprak de paus wederom 
over het Onze Vader: “We smeken ook om ‘de vergeving van onze 
schulden’, en om Gods vergeving waardig te zijn, zetten we ons in om 
degenen die ons hebben beledigd te vergeven. En het is niet gemakkelijk 
om mensen te vergeven die je beledigd hebben; het is een genade waar we 
om moeten vragen: ‘Heer, leer me te vergeven zoals U mij heeft vergeven’. 
Op eigen kracht kunnen we dat niet: het is een genade van de Heilige 
Geest. Terwijl het Onzevader ons hart opent voor God, stelt het ons zo ook 
in staat tot de broederlijke liefde”. (28) 
 
Op 5 december 2018 begon de paus een nieuwe reeks catecheses over 
het Onze Vader. Daarin vermeed hij in eerste instantie de discussie 
bekoring/beproeving. Tijdens de algemene audiëntie van 16 januari 2019  
zei hij het volgende: “Het kan zijn dat het ook ons overkomt dat we ver 
verwijderd raken van God, zoals dat gebeurde met de verloren zoon; of dat 
we vervallen in een eenzaamheid waardoor we ons verloren voelen in de 
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wereld. Of dat we de fout in gaan en verlamd raken door schuldgevoel. Op 
die moeilijke momenten kunnen we de kracht vinden om te bidden door te 
beginnen met het woord ‘Vader’, maar wel met een kinderlijke tederheid: 
Abba. […] Hij zal zich niet verborgen houden; Hij zal zich niet in de stilte 
opsluiten”. (29) 
In het vervolg op 1 mei 2019 mengt hij zich toch in de discussie en zegt: 
“Christenen hebben niet van doen met een jaloerse God die in gevecht is 
met de mens of die het leuk vindt om de mens op de proef te stellen. Dat 
zijn beelden van talloze heidense goden”. En verwijst dan naar de brief van 
de apostel Jacobus 1,13: ‘Niemand mag zeggen, als hij bekoord wordt: Ik 
word door Gods toedoen bekoord. God brengt niemand in verzoeking, zo 
min als Hijzelf door het kwade kan worden bekoord’. De paus vervolgt “En 
als het kwaad opdoemt in iemands leven, strijdt Hij aan onze zijde mee, 
zodat hij ervan bevrijd kan worden. Een God die altijd voor ons strijdt, niet 
tegen ons. Dat is de Vader! Op die manier bidden wij het Onzevader. Deze 
twee momenten, het op de proef stellen en de bekoring, zijn op mysterieuze 
wijze aanwezig geweest in Jezus’ eigen leven”. God is altijd met ons, “want 
Hij is de Vader en kan ons niet in de steek laten”, zegt de paus. (vgl. Lc. 
11,11) “Ook op het moment van onze grootste beproeving zal God ons niet 
alleen laten. Wanneer Jezus zich terugtrekt om in Getsemane te bidden, 
vult zijn hart zich met een onbeschrijfelijke angst – dat zegt Hij tegen zijn 
apostelen – en ervaart Hij eenzaamheid en verlatenheid. […] De 
beproeving is zo verschrikkelijk dat er iets onverwachts gebeurt. Jezus 
bedelt nooit om liefde voor zichzelf, en toch is zijn ziel die nacht tot stervens 
toe bedroefd. Hij vraagt daarom om de nabijheid van zijn vrienden: ‘Blijft 
hier en waakt bij Mij’ (Mt. 26,38). Zoals we weten, vallen de leerlingen, 
overmand door angst, in slaap. Op een moment van enorme angst, vraagt 
God de mens Hem niet te verlaten en de mens valt echter in slaap. Op het 
moment dat de mens op de proef wordt gesteld, blijft God echter waken.” 
(30)  
 
Het staat er ook zo mooi in Canon 8: “God, Vader van ons allen, toen wij 
ons van U hadden afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. 
Hem hebt Gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en 
elkander beminnen”. (31) 
Ook kardinaal Danneels zag het in 1984 op die manier in een gebed: “God, 
wij weten dat niet Gij het zijt die ons in bekoring leidt. Wij doen het zelf, wij 
zijn het die begeven. Wij zijn zo zwak, dat wij telkens weer duizelen bij het 
zien van ander goden, of bij het dwalen op wegen die de uwe niet zijn. […] 
Behoed ons, Heer, voor de verzoeking, dat wij niet vallen in de strik van 
geld, van macht en eer”. Zijn vertaling luidt dan ook ‘Behoed ons in het uur 
van de verzoeking’. (32) 
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De discussie is uiteraard niet nieuw. De auteurs Marcel Poorthuis en Theo 
de Kruijf, deskundigen op het gebied van Bijbel en jodendom, hadden in 
1985 al gekozen voor ‘En leid ons niet in beproeving’ als vertaling van de 
teksten in de evangelies van Matteüs en Lucas en in de Didachè (een 
vroeg christelijk geschrift). (33) “Als we erkennen dat God met een 
beproeving een bedoeling kan hebben, zouden we haast gaan bidden om 
beproefd te worden”. Marcel Poorthuis legt in het Bisdomblad van Haarlem-
Amsterdam echter uit dat de bede ‘breng ons niet in beproeving’ “getuigt 
van zelfkennis en bescheidenheid. Uiteindelijk is het aan God om ons de 
weg te wijzen waardoor we authentieker mens kunnen worden. Door 
levenservaring, ook door pijnlijke momenten heen, kunnen we groeien in 
geloof. Maar erom bidden, dat getuigt toch wel van zelfoverschatting”.  (34) 
 
In 2016 verscheen vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing een 
boekje van Jan van Beeck o.f.m. Het Onzevader uitgelegd, waarin de 
auteur van het boek uitlegt dat de eerste drie beden van het Onze Vader 
over het positieve gaan (Naam, wil en koninkrijk van God). De middelste 
bede gaat over datgene wat we nodig hebben om te kunnen leven en om 
het werk te kunnen doen dat God ons te doen geeft. De laatste drie beden 
gaan over het negatieve (schuld, beproeving en de slechte). Oftewel de 
spanning “waarin wij als leerlingen van Christus leven: geboeid door de 
Vader en beproefd door de slechte”. (35) 
 
Als zwakke mensen “staan wij steeds bloot aan gevaar en lopen we het 
risico aan de verleidingen toe te geven, dat wil zeggen ons van Gods Rijk te 
vervreemden, af te zonderen, en ons in te laten met de macht van het 
Kwaad. Jezus leert ons met deze bede dat we altijd hierop attent moeten 
zijn en dat als het Kwaad nabij komt we op de hemelse Vader mogen 
vertrouwen”, zo stond er in SamenKerk, de uitgave van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. (36) 
 
4.3. Is een nieuwe herziene vertaling nodig? 
Eind november 2017 verscheen het boek Quando pregate dite Padre 
Nostro (‘Wanneer gij bidt zeg dan Onze Vader’) in Italië. Het was de 
uitwerking van een serie van negen uitzendingen met interviews met paus 
Franciscus over het Onze Vader. De serie werd eind 2017 uitgezonden op 
de tv-zender TV2000 van de Italiaanse bisschoppenconferentie en getiteld 
Padre Nostro. Het was de zevende aflevering ‘En breng ons niet in 
beproeving/bekoring’, die tot de meeste discussie leidde. “Want toen de 
presentator aan de paus vroeg of God ons echt in beproeving of bekoring 
kan brengen, antwoordde hij: “Dat is … geen goede vertaling. De Fransen 
hebben nu een tekst met een [goede]  vertaling: ‘Laat me niet in beproeving 
vervallen’, want ik ben degene die in beproeving vervalt, het is niet Hij die 
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me in beproeving brengt. Nee, een Vader doet zoiets niet, een vader helpt 
je om meteen weer op te staan. Degene die je verleidt tot de beproeving is 
Satan’. Het lijkt er dus op dat de paus ook in andere talen een wijziging wil 
in lijn met die van de Franse bisschoppen”. (37) 
 
Al decennialang was er in Italië discussie over de juiste vertaling. In 2007 
werd ‘Laat ons niet over aan de bekoring’ door het Vaticaan goedgekeurd 
als Bijbelvertaling. Voor liturgisch gebruik moet nog toestemming worden 
verleend. Verschillende bisschoppen en theologen maken ernstig bezwaar 
tegen deze vertaling, die mogelijk ook in het Engels zal worden 
doorgevoerd. Zij wijzen erop dat het de Geest was die Jezus naar de 
woestijn dreef om bekoord te worden (Mt. 4, 1) en dat God het is die de 
bekoring toestaat om het geloof te beproeven. Het Duitstalige kath.net 
publiceerde de passage die emeritus-paus Benedictus XVI in zijn 
Jezusboeken aan deze bede wijdde. (38) 
Ook paus Johannes Paulus II verweest naar dit bijbelvers, waar “de 
bekoring eindigt met de nederlaag van de bekoorder. Jezus zegt hem: ‘Weg 
Satan; er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem 
alleen dienen’. (Mt. 4,10) Met deze openbaring van zijn messiaanse macht 
raakt Christus het eigenlijke begin van de zonde van de mens. Want de 
zonde van de mens begon met de bekoring van de stamouders”, dus bij 
Adam en Eva. (39) 
 
5. De (ver)nieuwe bladmuziek 
“Door het bidden van het Onzevader bereiken we niets, maar geven wij 
onszelf uit handen in de aanvaarding van Gods heilige werkelijkheid, die 
ons ten diepste vormt”, schreef de Joodse filosofe Simone Weil in haar 
‘Geestelijke autobiografie’. (40) Dat hoeft dus niet per se gezongen te 
worden. Immers: “Het zou ook een stil gebed kunnen zijn, het Onzevader: 
het is uiteindelijk enkel nodig om je in het zicht van God te plaatsen, door je 
zijn vaderlijke liefde te herinneren. Dat is genoeg om verhoord te worden. 
[…] Onze God heeft niets nodig: in het gebed vraagt Hij slechts dat wij een 
communicatiekanaal openlaten voor Hem, om steeds te ontdekken dat we 
zijn zeer geliefde kinderen zijn. En Hij heeft ons erg lief”, aldus paus 
Franciscus in zijn reeks catecheses over het Onze Vader eind 2018/begin 
2019.(41) Maar door het te zingen zal de nieuwe tekst wel beter 
ingeburgerd raken, denkt mgr. Linsen. (42) 
 
5.1. De toonzettingen vanuit de NRL 
Het magazine Het Gebed van de Heer. De nieuwe vertaling van het Onze 
Vader, door de NRL uitgegeven ter voorbereiding van de invoering van die 
nieuwe liturgische vertaling, bevatte in het midden een los te halen katern 
Toonzettingen Onze Vader. Hierin vijf toonzettingen ‘speciaal voor koren’. 
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Hieraan zijn de inleiding op het Onze Vader, het embolisme en de 
doxologie toegevoegd, “zodat er een natuurlijke overgang ontstaat en deze 
delen in een geheel gezongen kunnen worden”. 
Het ging om toonzettingen naar Floris van der Putt, Mozarabische 
oratietoon IV, Canticum paastoon VIII, Nikolaj Rimski Korsakov en nieuw 
van Peter Pieters. 
Voor het zingen van de toonzettingen die gemodelleerd zijn op 
reciteertonen uit het gregoriaans volgden in het katern algemene 
aanwijzingen voor het zingen, alsmede inleidingen op de vijf toonzettingen 
van de hand van Richard Bot van de Nederlandse Sint-Gregorius-
vereniging.  
De versie van Floris van der Putt werd destijds geschreven voor het 
Altaarmissaal van 1979 en staat in ‘Gezangen voor Liturgie’ (GvL) onder 
nr.321 
De Mozarabische versie kwam al voor in het Spaanse Missale mixtum 
(Toledo 1500) en werd al tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie gebruikt 
tijdens de eucharistievieringen van de concilievaders.  
De derde toonzetting (GvL 322) is wellicht de bekendste in r.k. kerkmuziek 
Nederland. Ten onrechte wordt de naam van de componist F. Keesen niet 
genoemd in het katern!  
De toonzetting van Rimski Korsakov is gebaseerd op de Liturgie van de H. 
Johannes Chrysostomus (opus 22) uit 1883. Deze zetting is bij vele koren 
ook bekend in de versie van Jan Valkestijn.  
De laatste versie is nieuw getoonzet door de Vlaamse componist Peter 
Pieters. Die nieuwe toonzetting van de hand van Peter Pieters, docent orgel 
aan het Lemmensinstituur in Leuven en organist-titularis van de Sint-
Romboutskathedraal in Mechelen, is overigens ook gratis verkrijgbaar op 
www.kerknet.be. (43) Ook zijn er geplastificeerde kaarten met die 
eenstemmige melodie verspreid door de Bisschoppenconferentie van 
België, Kerk in Nood België en uitgeverij Halewijn.  
 
In het ‘Gregoriusblad’ verscheen een ingezonden brief van oud-hoogleraar 
Anton Vernooij over de derde toonzetting. Deze bleek onnodig flink bewerkt 
te zijn. “Hoe is het mógelijk, deze bewerking! 1. Het mocht niet, 2. Het 
wezen van de oorspronkelijke formule werd niet begrepen, en 3. De 
oorspronkelijke versie van Keesen werd er door verminkt”. Die ‘aanpassing 
aan de Nederlandse woordaccenten’ wordt door Vernooij absoluut niet 
gewaardeerd als poging “alle melodische accentvoorbereidingen weg te 
werken. Daarmee deed hij juist tekort aan de tekstdeclamatie”. (44) 
 
5.2. Flip Veldmans 
Al in de ‘Gregoriusblad – Muziekbijlage’ van maart 2015 verscheen op 
basis van de tekst uit het Klein Missaal (NRL, 2014) een eenstemmige 

http://www.kerknet.be/
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versie met piano-/orgelbegeleiding. Die tekst komt volledig overeen met de 
nieuwe liturgische tekst. Flip Veldmans paste zijn eerder gemaakte zetting 
van het Onze Vader aan. (MB 994-996, p.19-21) “De éénstemmige versie 
mag vrijelijk worden gekopieerd voor gebruik in de liturgie”, aldus de 
hoofdredacteur. 
De toonzetting van Keesen, Muziekbijlage (MB 1088-1090) van maart 
2017, houdt het echter wel bij de gewijzigde melodie uit het katern, ondanks 
de kritiek van Vernooij.  
 
5.3. Muziekbijlagen bij het Gregoriusblad 
Niet alleen genoemde gewijzigde melodie van Keesen wordt door het 
Gregoriusblad als Muziekbijlage geleverd, maar ook andere versies werden 
voor liturgisch gebruikt geschikt gemaakt door de redactie. Hieronder een 
overzicht van die Muziekbijlagen: 
* Maart 2017: 

Onze Vader – Petrusmis van Strategier (MB 1091-1094) 
Onze Vader – Thomasmis van Raas (MB 1095-1097) 

* September 2017: 
Onze Vader van Nikolai Kedrov (MB 1117-1119) 
Onze Vader van Wouter van Belle (MB 1120-1122) 
Onze Vader van Jan Raas (MB 1123-1125) 
Onze Vader – Petrusmis van Strategier (MB 1126-1128; herziening 
van maart 2017!) 

* Maart 2018: 
Onze Vader van Jan Raas (MB 1171-1173; herziening i.v.m. foute 
noot van sept. 2017) 

* September 2018: 
Onze Vader van Wouter van Belle (MB 1199-1200; maar nu 
aangevuld met de slotdoxologie van het Eucharistisch Gebed) 

 
5.4. Andere toonzettingen 
In mijn bespreking in het KDOV-blad van ‘Henk Jongerius, Voor wie 
gedenken, Gooi & Sticht, 2016’, een uitgave bij gelegenheid van zijn 
vijftigjarig priesterjubileum, meldde ik al het volgende: “Opmerkelijk is, dat 
de tekst van het Onze Vader in de Mis van Rangueil de vernieuwde tekst 
is!”. Een mooi stukje inspelen op de nieuwe realiteit dus. (45) 
In de wekelijkse missaaltjes van Berne Heeswijk kwam ik ook de nieuwe 
vertaling (en dus aangepaste melodie) tegen van Chris Fictoors melodie 
naar het ‘Rorate coeli’. (46) 
Tijdens het Nationaal Middenkorenfestival op 11 maart 2017 in de 
Ontmoetingskerk in Nijmegen leerden de aanwezigen, ingestudeerd door 
Janine Waardenburg, een nieuwe toonzetting van het Onze Vader, 
getoonzet door Albert Arens in opdracht van Code-Music. (47) 
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5.5. Promotie 
De nieuwe KISG 's-Hertogenbosch organiseerde op 28 oktober 2017 een 
zangdag rond het ‘nieuwe’ Onze Vader. Centraal stond hierbij de 
compositie van Floris van de Putt. Ook werd aandacht gegeven aan de 
gangbare versie van de componist F. Keesen. De zangdag werd gehouden 
in het St. Janscentrum te ’s-Hertogenbosch. (48) 
 
6. Conclusie 
Er zijn gelovigen die zich hevig hebben opgewonden over de nieuwe 
vertaling (‘is het een truc om het zondenbesef verder te laten verdwijnen?’) 
of vroegen zich af waarom hier zoveel tijd en energie in gestoken is, maar 
er waren er ook die inzagen dat het heeft geleid tot een beter begrijpen van 
de inhoud, ondanks de nog steeds ‘ouderwetse’ taal. Wellicht juist, omdat je 
een andere dan de ingeslepen tekst zegt/zingt.  
En er zijn mensen die hardnekkig standhouden en de ‘oude versie’ 
gebruiken, want “dat bepaal ik zelf wel”: De typisch Nederlandse 
ophemeling van de individualisering, die we maar hebben te accepteren; 
een waarde die we zelfs in het onderwijs ‘moeten’ respecteren? “Het is het 
gebed van deze tijd. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons 
ons ego, zoals wij ook anderen hun ego vergeven. Ziedaar het credo van 
de individualisering, onthechting en desintegratie. Welkom in de 
egokwekerij Nederland!”. (49) 
 
Ook paus Franciscus herkent dit in zijn reeks catecheses over het Onze 
Vader: “Er is een indrukwekkende omissie in de tekst van het Onze Vader. 
Als ik jullie zou vragen wat die is, zou het niet gemakkelijk zijn daarop te 
antwoorden. […] Om tijd te besparen zal ik het zeggen: het woord ‘ik’ 
ontbreekt. […] Heel het tweede gedeelte van het Onze Vader staat in de 
eerste persoon meervoud”. (50)  
 
Dan heb ik toch liever dat iedereen, dus ook die individualisten, de 
onderstaande tekst zegt/zingt, die afkomstig zou zijn uit Tsjaad. Weliswaar 
niet liturgisch, maar wel zo helder. (51) 
 
Zeg niet Vader, als je geen kind kunt zijn. 
Zeg niet onze, als je slechts aan jezelf denkt. 
Zeg niet hemel, als je slechts naar aardse zaken verlangt. 
Zeg niet Uw naam worde geheiligd, als je voortdurend naar eigen eer zoekt. 
Zeg niet Uw rijk kome, als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden. 
Zeg niet Uw wil geschiede, als je geen tegenslag kunt verdragen. 
Bid niet voor het brood van vandaag, als je niet voor de armen wilt 
opkomen. 
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Bid niet voor vergeving van schulden, als je in wrok leeft met familie of 
buren. 
Bid niet voor een leven zonder bekoring, als je voortdurend met het kwaad 
omgaat. 
Bid niet voor een leven zonder kwaad, als je niet op zoek bent naar het 
goede. 
Zeg niet amen en zo zij het, als je dit gebed niet ter harte neemt. 
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Fototentoonstelling  
‘125 jaar Verschueren Orgelbouw Heythuysen’ 

door Heemkundevereniging Heythuysen 
 
Verscholen achter twee statige gevels aan de Dorpstraat van 
Heythuysen, bevinden zich de leegstaande bedrijfshallen van 
Orgelbouw Verschueren.  Industrieel erfgoed met een historie van 
meer dan 125 jaar. De heemkundevereniging heeft daartoe een 
boeiende fototentoonstelling samengesteld met uniek fotomateriaal 
uit de lange historie van het familiebedrijf uit Heythuysen. 
 
De oprichter en pionier 
Leon Verschueren (1866-1957), de oprichter van het bedrijf, is een 
bedrijfspionier in hart en nieren en hij begint op 15 mei 1891 met het 
vervaardigen van orgelpijpen. Hij is een veelzijdig en creatief man met een 
brede belangstelling. Voor zijn medewerkers is hij een vaderfiguur. Hij 
koestert zijn werknemers, maar zij geven ook erg veel terug en dat vormt 
de basis van het succes. Het bedrijf vormt één grote familie en degenen, 
die gewerkt hebben bij Verschueren zijn voor altijd besmet met het 
orgelvirus. 
In 1896 wordt het eerste complete orgel gebouwd: een “volledig” (klein) 
mechanisch orgel voor de Hervormde Noodkerk in Schagen (staat nu in 
Oudesluis). In 1904 komt Max Bittner als intonateur in dienst; hij is de 
eerste buitenlandse werknemer. Mede door zijn kennis en kunde groeit de 
werkplaats uit tot een volledige orgelmakerij. In 1936   wordt Nederlands 
grootste orgel gebouwd voor de St. Catharinakerk in Eindhoven. 
 
De tweede generatie 
Leon I krijgt versterking  van 4 zonen. De oudste, Léon II (1903-1986) zal 
eind twintiger jaren de algemene leiding van het bedrijf op zich nemen. 
Emile (1909-1985) krijgt vanaf 1937 de leiding over het filiaal in Tongeren 
en Frans (1914-1986) krijgt de leiding over pijpenmakerij en intonatie, Ton 
(1911-1972) krijgt vanaf 1946 de leiding over de administratie, boekhouding 
en export overzee. 
Na de Tweede Wereldoorlog breekt er een gouden tijd aan voor Orgelbouw 
Verschueren. Veel kerken en hun orgels zijn verwoest, nieuwe kerken 
worden gebouwd en andere gerestaureerd. Dit leidt tot veel nieuwe 
opdrachten. In 6 jaar tijd worden er ruim 100 nieuwe orgels gebouwd. Het 
personeelsbestand wordt uitgebreid tot 60 en in de jaren zestig zelfs tot 95 
personen. Het bedrijf wordt steeds meer een economische motor in de 
gemeente Heythuysen. 
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Op technisch gebied wijzigt er in de jaren vijftig en begin jaren zestig ook 
het een en ander, de elektro-pneumatiek verdwijnt geleidelijk en er komen 
steeds meer orgels met een mechanische tractuur. Steeds meer orgels 
gaan naar het buitenland, eerst veelal Duitsland, maar ook overzee naar 
o.a. Canada, Afrika, Japan, Curaçao, Suriname, Verenigde Staten, Zuid 
Afrika, Nieuw Zeeland, Australië, Argentinië en Chili. Buiten Antarctica 
bevinden zich Verschueren-orgels in alle continenten. 
Mede door Verschueren Orgelbouw ontwikkelt Heythuysen zich tot een 
open gemeenschap die midden in de wereld staat. Nieuwe personeelsleden 
komen niet alleen uit Heythuysen en directe omgeving, maar ook uit 
Duitsland, Friesland en uit het westen van ons land. Ze verblijven bij 
plaatselijke hotels of ze gaan ’in de kost’ bij diverse gezinnen en vestigen 
zich na hun huwelijk definitief in Heythuysen. Ook de Franse intonateur 
Henri Grados verblijft van 1948-1969 als vaste gast enkele maanden per 
jaar in hotel het Anker. 
Medewerkers van Verschueren worden gedurende lange tijd ingezet in het 
hele land en in het buitenland om orgels te plaatsen. Zo leren ze de wereld 
kennen en krijgen steeds meer een open, wereldse mentaliteit. 
 
De derde generatie 

In 1977 neemt Leon Verschueren (*1947) het bedrijf over. Hij loodst het 
bedrijf de moderne tijd in. Onder zijn leiding wordt consequent aansluiting 



 
KDOV-blad Zomer 2019 | 30 

gezocht bij historische orgelbouw uit de 17e, 18e en 19e eeuw. 
Er worden fraaie restauratieopdrachten binnengehaald met als absolute 
topper de restauratie/reconstructie van het Van Hagerbeer-orgel in de 
Pieterskerk te Leiden dat na ca. 4 jaar (1994-1998) nagenoeg volledig 
wordt teruggebracht in de staat waarin het in 1643 werd voltooid. In 
dezelfde periode krijgt ook de St. Petruskerk te Roggel een nieuw orgel; het 
vorige was bij de aardbeving in 1992 onherstelbaar beschadigd. 
 
Ook nieuwbouw krijgt een enorme stimulans. In 1984 wordt het 
1000e Verschueren orgel gebouwd voor de St. Lambertuskerk te Wouw. 
Mede door het opmerkelijke resultaat neemt de vraag naar 
nieuwbouworgels in het buitenland toe. Nieuwe orgels gaan naar België, 
Duitsland, Oostenrijk, Italië, Noorwegen, Zweden, Finland, Spanje. Zeer 
belangrijk zijn: Helsinki (1994), Göteborg (1998),  San Paolo (Italië), 
Innsbruck (2008) en  Amsterdam (2009). 
Een ander opmerkelijk nieuw instrument, opus 1100, is het Bach-orgel in de 
grote kerk van Dordrecht. Het laatste nieuwe orgel dat in Heythuysen wordt 
vervaardigd is het orgel voor de kathedraal van het Spaanse Tarragona, 
waarvoor het contract in 2005 getekend werd. Op 15 juni 2013 wordt het 
instrument door aartsbisschop Pujol ingezegend en die dag bespeeld door 
de Spaanse organist Valentino Miseraichs. 
(De leiding van het bedrijf is dan inmiddels overgegaan naar de Stichting 
Verschueren Orgelbouw Ittervoort). Uiteindelijk zijn er meer dan 1100 
orgels in Heythuysen gebouwd. Waar u ter wereld u ook bent, altijd kunt u 
een stukje Heythuysen terugvinden. 
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De toekomst 
Omdat er geen bedrijfsopvolger in 
de familie is, heeft hij het bedrijf in 
2014 in handen gegeven van de 
Stichting Verschueren Orgelbouw. 
Het bedrijf is sinds 2015 gevestigd 
in een modern bedrijfspand te 
Ittervoort, waar sinds het najaar 
2015 de bouw- en restauratie-
werkzaamheden worden uitge-
voerd. Voor meer info: 
www.kunstencultuurleudal.nl (RH) 
 
Foto's: Verschueren Orgelbouw Ittervoort 

 
 

3D brengt vakmanschap, restauratiekwaliteit en 
digitale technieken samen 

 
Naast het 3D-scannen en het 3D-digitaal meten, vanuit een vast punt met 
een uittrekbare draad -het zogenaamde Proliner-principe-, is het ook 
mogelijk om met een 3D-laser meetapparaat een CAD-opname te 
vervaardigen. Op zoek naar innovaties voor de monumentensector was 
ERM-medewerker Ron Spaan onlangs bij een presentatie. 
 

 
3D met CAD inmeting van een monumentale kapconstructie dak – bron: Ron Spaan 

 
3D meetapparaat 
Bij Assinkhout in Rietmolen, nabij Neede, gaf Patrick Assink een inleiding in 
het 3D-laser meet- en tekenwerk. Deze levert directe productietekeningen 
voor de CNC-machine. Een eerder besproken digitale meetmethode, de 
Proliner (zie de Nieuwsbrief februari 2019), werkt vanuit een vast punt met 
een uittrekbare draad. In de zogenoemde Flexijet is de draad vervangen 
door een laserstraal. Hiermee kan op afstand, vanuit een vast opstelpunt, 

http://www.kunstencultuurleudal.nl/
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met een controller (vergelijkbaar met de PlayStation) met de 3D draaibare 
meetkop elk meetpunt worden vastgelegd. De resultaten van de metingen 
verschijnen op het scherm van de laptop en de tekening krijgt direct vorm. 
Het eindresultaat is een digitale autocadtekening. Deze kan in de 
machinetaal van een CNC-machine direct tot productie leiden. Dit kan zeer 
complexe vormen meten, zoals monumentale kapconstructie en vensters. 
 
Vakmanschap, restauratiekwaliteit en moderne digitale technieken 
dicht bij elkaar 
In Ahaus-Alstätte (Duitsland) kreeg Ron Spaan een demonstratie met het 
3D-meetapparaat bij Zimmerei Haveloh. Hij vertelt: ‘Door de 
Zimmerermeister, in traditionele zünftige Kluft, is in een zeer korte tijd de 
hoofdvorm van een verdiepingsvloer opgemeten in de vorm van een 
onregelmatige vierhoek. Direct verschijnen de meetpunten op het 
beeldscherm van de laptop en het programma verbindt de lijnen tot het 
model. Dit is de productietekening voor de indrukwekkende CNC-machine 
die in de werkplaats van Haveloh vrijwel continue draait. Een bijzonder 
gezicht om een traditioneel geklede Zimmerermeister met een PS-controller 
een laserapparaat op afstand te zien besturen. Hier komt vakmanschap, 
restauratiekwaliteit en moderne digitale technieken heel dicht bij elkaar’. 
‘De gepresenteerde technieken worden al volop ingezet in de praktijk’, 
aldus Ron Spaan. ‘Er zijn op deze wijze diverse projecten gerealiseerd, 
zoals kapconstructies van grachtenpanden in Amsterdam en de door brand 
verwoeste kap van een sociëteit in Haarlem.’ 
Ongetwijfeld kan deze techniek ook van nut zijn binnen de 
orgelbouw/restauratie! 
(RH; bron: Nieuwsbrief ERM, 30 april 2019) 
 

Korte berichten 
 
Directorium met register 
In september verschijnt het nieuwe ‘Directorium voor de Nederlandse 
Kerkprovincie’ en de liturgische kalender (2019-2020) jaar A. Deze biedt 
voor elke dag vanaf de advent informatie over de viering van de H. 
Eucharistie en het getijdengebed. Als bijlage verschijnt hierbij het vijftiende 
deel van de reeks Liturgische Documentatie. Dit deel bevat de Nederlandse 
vertaling van recente liturgische documenten en de tekst van liturgische 
(heiligen)formulieren die recent zijn goedgekeurd. Ook vindt men hier een 
tweetal zegeningformulieren (de zegening van het brood b.g.v. St. Hubertus 
op 3 november en de zegening van kinderen b.g.v. het Driekoningen-
zingen op of rond 6 januari). 
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Bijzonder is, dat dit deel ook registers gaat bevatten bij de delen 1 t/m 15, 
waardoor het opzoeken van liturgische formulieren en documenten 
vergemakkelijkt wordt. De uitgaven zijn te bestellen voor € 19,95 (excl. 
verzendkosten) bij de NRL, www.rkliturgie.nl. (RH) 
 
Entrée viert 25-jarig bestaan 
De jongerenclub van Het Concertgebouw en het Kon. Concert-
gebouworkest, Entrée, bestaat 25 jaar. Het werd ooit opgericht als 
studentenbestuur, maar is inmiddels met 8.000 betalende leden de grootste 
culturele jongerenclub van Europa. De leden krijgen korting, oplopend tot 
75%, naar bijna alle concerten in het Concertgebouw. En online kunnen ze 
last-minute sprintkaarten kopen tegen een gereduceerd tarief, en er mag 
altijd een introducé mee onder de 35 jaar. De nieuwste ‘aanwinst’ is Scala 
Radio, een klassieke-muziekzender voor jongeren, die onlangs werd 
opgericht. Voor meer info: www.entree.nl. (RH; bron: ZingMagazine, juni/juli 
2019) 
 
Vereniging voor Latijnse Liturgie wordt stichting 
In het verleden heeft het bestuur van de VvLL herhaaldelijk aangegeven 
van rechtsvorm te willen veranderen. Tijdens de ledendag van 11 mei in 
Roermond is de vereniging een stichting geworden, waarbij er aan de 
doelstelling niets is veranderd. De omzetting van een verenigingsstructuur 
naar een stichtingsstructuur heeft plaatsgevonden “om bestuurlijk 
eenvoudiger te kunnen opereren, om wat kosten te kunnen besparen en 
om recht te doen aan een gegroeide praktijk”, aldus een brief aan de leden 
van 10 april 2019. (RH) 
 
Peter Dijkstra tekent bij 
Het Nederlands Kamerkoor en dirigent Peter Dijkstra zijn tot overeen-
stemming gekomen over de verlenging van zijn contract als chef-dirigent tot 
1 september 2025. Daarmee is de continuïteit gewaarborgd. (RH; bron: 
‘Nederlands Kamerkoor’, nr.10, 2019)  
 
NKF-Provinciale Koorfestivals 
In september 2019 start de eerste van de twaalf Provinciale Koorfestivals, 
die sinds de vorige editie van het NKF nieuw zijn opgestart. Het betreft 
ontmoetingsplaatsen voor koren, dirigenten en hun publiek. Op deze 
zelfstandige festivals staan koren uit de eigen provincies met elkaar op het 
podium en krijgen een professionele terugkoppeling waarmee ze gericht 
aan de slag kunnen. De hoger scorende koren komen in aanmerking voor 
de Nationale NKF Finale Competitie. Voor meer info: 
www.nederlandskoorfestival.nl. (RH; bron: ZingMagazine, juni/juli 2019) 
 

http://www.rkliturgie.nl/
http://www.entree.nl/
http://www.nederlandskoorfestival.nl/
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Kinga Bán overleden 
De christelijke zangeres Kinga Bán is op 6 mei 2019 overleden op 37-jarige 
leeftijd. Ze laat een man en drie kinderen achter. Ze leed sinds 2013 aan 
borstkanker. Bán was tussen 2008 en 2017 leadzangeres van de populaire 
christelijke band Sela. Die genoot ook in katholieke kring bekendheid en 
hun muziek heeft ook geregeld een plaats gekregen in het liturgisch 
jongerenkoorrepertoire in r.-k. Nederland. (RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, 
nr.19, 10 mei 2019) 
 
150 Psalms gaat overzee 
Na het overweldigende succes van het project 150 Psalms van het 
Nederlands Kamerkoor in Utrecht, New York en Brussel trekt het koor 
verder de wereld over. De concertmarathon van álle 150 psalmen is in 2019 
te horen in Australië op het Adelaide International Arts Festival (29 febr. – 3 
maart 2020) en op het Hong Kong Arts Festival (7-8 maart 2020, onder 
voorbehoud). Nederland als koor-exportland dus. (RH; bron: ‘Nederlands 
Kamerkoor’, nr.10, 2019) 
 
Katharsis wint 8e Nationaal Middenkorenfestival 
Het koor Katharsis uit Tilburg heeft op 16 maart het Nationaal 
Middenkorenfestival gewonnen. Het koor staat onder leiding van Martin 
Hoondert. Sinds 2004 bestaat dit festival voor middenkoren. De zeven 
koren uit het hele land streden in de Martinuskerk in Hoogland om de 
prijzen. De diversiteit aan koren garandeert elk festival weer een boeiende 
luisterervaring: van swingende pop tot klassiek repertoire. (RH; bron: 
Gregoriusblad, nr.2, 2019)  
 
Anglicaanse kerkmuziek 
Hierbij een tweetal belangrijke sites voor belangstellenden van Anglicaanse 
kerkmuziek: 
- Op de website https://anglicanchant.nl  vind je onder andere hoe je een 

‘Anglicaanse chant’ kunt vinden. Deze website is van Ton Meijer, die 
hierover ook schreef in het Gregoriusblad, nr.2, 2019.  

- De website www.recordedchurchmusic.org is een rijke bron voor de 
muziek uit de Anglicaanse kerk.  

 
30e Nationaal Jongerenkorenfestival 
Het dertigste Nationaal Jongerenkorenfestival vond op 1 en 2 juni plaats in 
de St. Bavokerk in Rijsbergen. Nationaal kampioen werd het koor JoKoLo. 
Piet Koeken was dertig jaar geleden de initiatiefnemer voor het festival voor 
jongerenkoren en is nog steeds voorzitter van het festival. Waar in het 
begin nog duizend bezoekers in de kerk zaten is dat aantal teruggelopen tot 
zo’n 250. De deelnemende koren worden ook kleiner, maar het niveau blijft 

https://anglicanchant.nl/
http://www.recordedchurchmusic.org/
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hoog. Er wordt geen top-40 muziek gezongen. Code-Music, de stichting die 
de muzikale en liturgische ontwikkeling van jongerenkoren ondersteunt, 
geeft elk jaar een compositieopdracht voor een verplicht werk dat de koren 
tijdens het festival ten gehore moeten brengen. Dat zorgt er voor dat 
componisten blijven schrijven voor deze koren. Tevens is er een 
liturgieprijs, omdat de organisatie het belangrijk vindt dat de liederen die 
gezongen worden ook liturgisch bruikbaar zijn. Dat moet ook uit de inleiding 
blijken, die elk koor verzorgt bij de liederen die het zelf koos. Professionele 
leiding is van groot belang, aldus Willien van Wieringen, voorzitter van 
Code-Music. “Je hoort het als een koor onder deskundige leiding staat, en 
kwaliteit trekt nieuwe leden aan. Bovendien is het goed voor de 
continuïteit”. (RH; bron: KN, nr. 22, 31 mei 2019; 
www.korenfestivalrijsbergen.nl)  
 

Activiteiten 
 
Werkweek Liturgie & Kerkmuziek 
Van 23 t/m 26 juli is in het Centrum Bovendonk in Hoeven de Werkweek 
Liturgie & Kerkmuziek. Deze biedt de deelnemers de mogelijkheid om zich 
een week lang te verdiepen onder leiding van een team enthousiaste en 
deskundige musici en theologen. Dit jaar is het thema ‘Licht’, dat aan bod 
komt in gezamenlijke bijeenkomsten en in een aantal te volgen 
hoofdvakken naar keuze (koorzang, dirigeren, orgel/piano en theologisch-
liturgische verdieping) met als bijvak poëzie in de liturgie. 
Voor meer info: www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweek-hoeven. (RH; 
bron: Gregoriusblad, nr.2, 2019) 
 
Muziek in de Cathrien 
In de Catharinakerk in Eindhoven start na de zomervakantie weer de serie 
‘Muziek in de Cathrien’ met onder meer op 7 september, 15.00 uur het 
Collegium Musicum Catharina o.l.v. stadsorganist Ruud Huijbregts rond 
‘400 jaar Muziek in de Cathrien’: een overzicht van 400 jaar vocale- en 
orgelmuziek in de Eindhovense Catharinakerk. Om 14.25 uur: 
beiaardbespeling door Rosemarie Seuntiëns. 
Op 28 september, 15.00 uur ‘Orgelmuziek in de Cathrien’ door Mark van 
Platen met werken van Hendrik, Jurriaan en Louis Andriessen. En om 
14.00 uur: lezing door Hans Strootman ‘Jurriaan Andriessen: spelen met 
muziek’. Voor meer info: www.muziekindecathrien.nl. (RH) 
 

http://www.korenfestivalrijsbergen.nl/
http://www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweek-hoeven
http://www.muziekindecathrien.nl/
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Driedaags symposium in Nationaal Orgelmuseum 
Van 3 t/m 5 oktober wordt in het Nationaal Orgelmuseum te Elburg een 
driedaags symposium gehouden waarbij diverse inleiders verschillende 
actuele onderwerpen zullen behandelen, waarover dan met de deelnemers 
verder wordt gesproken. Onderdeel van dit symposium is een 
openingsconcert op het orgel in de Grote of Sint-Nicolaaskerk, enkele 
bespelingen in het Orgelmuseum en op de slotmiddag een excursie naar 
drie bijzondere orgels. Voor meer info over het programma en de 
uitgebreide folder die kan worden verkregen: 
www.nationaalorgelmuseum.nl (RH; De Orgelvriend, juni 2019) 
 
Liturgisch Festival in Heiloo 
In het Maria-heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo (Kapellaan 144) is op de 
zondagen 7 en 28 juli en 25 augustus 2019 een Liturgisch Festival.  
Op 7 juli staan Baltische en Russische invloeden centraal met Alexander 
Warenberg (cello), Yang Yang Cai (piano), het Sweelinck Strijkkwartet, het 
Amstel Quartet (saxofoon) en Kamerkoor Oktoich.  
Op 28 juli is het thema ‘Ierse muziek en Iona’ (IONA groep, harpiste Femke 
Ooijevaar, Ensemble Corona en het duo pianist/organist Loes Meereboer 
en zangeres Marja Dignum). 
Op 25 augustus ‘Bruisende muziek uit het Zuiden’ (gitarist Jasper Iturrospe, 
pianiste Yukiko Hasegawa en Capella Santa Maria).  
Op alle zondagen is om 16.30 uur een Latijnse Hoogmis met processie 
m.m.v. diverse migrantengemeenschappen.  
Voor meer info: www.liturgischfestival.nl (RH) 
 
The Planets (Gustav Holst) in Den Haag  
Op zaterdag 20 juli is het exact vijftig jaar geleden dat de eerste 
maanlanding plaatsvond (20 juli 1969). In de Kloosterkerk in Den Haag 
wordt daarom die middag een toepasselijk werk uitgevoerd: The Planets, 
het spectaculaire meesterwerk van Gustav Holst, in een bewerking voor 
orgel van Peter Sykes. Zelden is dit werk integraal op orgel te horen. De 
uitvoering is in handen van de organisten Bert den Hertog (organist 
Elandstraatkerk) en Geerten van de Wetering (organist Kloosterkerk), die 
deels ook vierhandig zullen spelen. De verrichtingen van de organisten 
zullen via een videoverbinding in de kerk te volgen zijn. Zaterdag 20 juli, 
16.00u - Kloosterkerk, Lange Voorhout 2, Den Haag. Toegang € 10. (bron: 
NotaBene, juni 2019). 
 
 
 
 
 

http://www.nationaalorgelmuseum.nl/
http://www.liturgischfestival.nl/
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Grootste koor en Matthäus Passion van Nederland 
Bijna 150 jaar geleden werd de 
Matthäus Passion van J.S. Bach voor 
het eerst uitgevoerd in Rotterdam. Om 
dat te vieren wordt de mogelijkheid 
geopend om op zaterdag 21 maart 2020 
samen met drieduizend andere 
koorleden een indrukwekkend optreden 
te verzorgen in de Rotterdamse Ahoy. 
Als je hieraan mee wilt doen maak je 
meer kans als je je laat inschrijven voor 
de nieuwsbrief via 
EO.nl/matthausaandemaas. 
De organisatie verwacht dat de 

inschrijving snel vol zit en als je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief 
krijg je de eerste kans om in te schrijven voor het grootste koor van 
Nederland. 
(RH; bron: EO-Visie, nr. 13; nieuwsbrief EO-magazine, 16 april 2019). 
 
Festival Oude Muziek 2019 - Napoli (23 augustus – 1 september) 
Napels, in de schaduw van de Vesuvius en vlakbij het betoverende Capri, is 
al eeuwenlang geliefd als plek van genot en vertier. De stad kent een rijke 
en grotendeels onontgonnen muzikale erfenis. Napels was een koninkrijk 
en lang een van de grootste steden van Europa. Het werd een belangrijk 
centrum voor vocale muziek, met opera's, serenades en muzikale feesten 
op het water. Componisten zoals Pergolesi, Leo en Vinci bereidden met 
hun gevoel voor melodie de weg voor de galante en klassieke stijl. Zangers 
en componisten verspreidden zich vanuit Napels, waar de conservatoria 
toonaangevend waren met hun compositieoefeningen (partimento), over 
heel Europa. 
“Dit festivalthema biedt ons gelegenheid om dit repertoire te presenteren en 
tegelijkertijd de vocale technieken te onderzoeken die aan de basis liggen 
van de Europese cantabile-stijl. Maar we gaan ook veel verder terug in de 
tijd, met volop aandacht voor muziek uit middeleeuwen, renaissance en 
vroegbarok. Ook theater en commedia dell’arte komen aan bod. 
Artist in residence wordt de flamboyante Marco Mencoboni, die met zijn 
ensemble Cantar Lontano baanbrekend werk verricht op het vlak van 
ruimtelijke effecten van barokmuziek. De schrijver, regisseur en dramaturg 
Thomas Hoeft wordt mede-curator van dit festival. We werken ook samen 
met de onderzoekers van het Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini in 
Napels”, aldus de organisatie. Voor meer info: 
https://oudemuziek.nl/festival/festival-2019/ (RH) 
 

https://oudemuziek.nl/festival/festival-2019/
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Musica Sacra Maastricht 
Het bekende festival is van 19 tot en met 22 september 
2019. Het thema is ‘Bidden en Smeken’.  
Bidden lijkt uit de mode. Maar je hoeft er geen christen, 
monnik of moslim voor te zijn, en je hoeft er ook niet altijd 
voor door de knieën. Iedereen steekt wel eens een kaars 
op met een speciale bedoeling, of wandelt in stilte mee uit 
protest of medeleven, of legt bloemen neer om te 
gedenken. Aan de wens om een examen te halen, een 

huis of een baan te bemachtigen of een wedstrijd te winnen, spenderen we 
menig schietgebedje. Dat doen we meestal in stilte. Zoals we dat ook doen 
met de bezweringen waarmee we hopen onze lieven en onszelf voor onheil 
te behoeden. En dat doen we ook zonder precies te weten tot wie we ons 
richten.  
 
Maar bidden is niet alleen maar vragen om de hoofdprijs. De bewondering 
voor onze geliefde en voor onze helden uiten we in aanbidding. Dat is 
bidden zonder er direct iets voor terug te willen krijgen. Ook bewondering 
voor de natuur of de schepping kan de vorm aannemen van even heftig als 
belangeloos adoreren. 
 
Tussen dit aan- en vragend bidden beweegt zich het contemplatieve gebed. 
Verbluffend en verbazingwekkend voorgedaan door kloosterlingen 
wereldwijd. Zij oefenen zich dagelijks in het erkennen en aanvaarden van 
onze nietige plek in de kosmos. 
Bidden kan aan tijd of plaats gebonden zijn, is soms in riten vastgelegd en 
streng gereguleerd, of wordt op persoonlijke titel geïmproviseerd. Het wordt 
hardop of in stilte uitgesproken, aan de hand van heilige teksten, verfijnde 
poëzie, of van herhaalde formules in mantra, litanie of rozenkrans, of het 
kristalliseert zich in stille contemplatie. Gesproken, gezongen, gedacht of 
gedanst – extatisch of ingetogen - in al zijn vormen is bidden altijd ‘reiken 
naar het uiterste’. Dat is het minste wat u van Musica Sacra mag 
verwachten. 
Voor meer info: http://www.musicasacramaastricht.nl/ (RH) 
 
Ontmoetingsdag dirigenten SGV Roermond 
Op zaterdag 5 oktober organiseert de SGV Roermond in de Oranjerie te 
Roermond, tijdens de VNK Limburgse koordagen 2019, een 
ontmoetingsdag voor (amateur)dirigenten, begeleiders en alle andere 
geïnteresseerden. Centraal staat o.m. de presentatie van het ‘Handboek 
Directie’, het zelf maken van begeleidingen, het dirigeren van gregoriaans 
etc. Er zijn een zestal workshops. 
 

http://www.musicasacramaastricht.nl/
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Voor meer info: 
https://www.sgv-
roermond.nl/docs/flyer/flyer_dirigentenontmoetingsdag_2019.pdf (RH) 
 
O Sacrum Convivium 
Het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra zal van 3 t/m 13 oktober op 
verschillende plekken in Nederland een concert geven rond het thema ‘O 
Sacrum Convivium’. Leidraad voor dit programma vormen de toonzettingen 
door onder andere Messiaen, Palestrina en T.L. da Vittoria, “die zich als 
zonnestralen door delen van La Figure Humaine van Poulenc rijgen”, aldus 
het programmaboek. Ook Schönberg en Xenakis zitten in het programma. 
Voor meer info: www.nederlandskamerkoor.nl/osacrumconvivium . (RH; 
bron: ‘Nederlands Kamerkoor’, nr.10, 2019) 
 
69e werkweek voor kerkmuziek 
De 69e Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek zal worden gehouden van 21 
t/m 27 juli in Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in 
Denekamp. Deze deelnemers zitten in het grote koor. Vanaf woensdag 
kunnen zangers aanschuiven voor het kleine koor. De slotuitvoering zal 
plaatsvinden op zaterdag 27 juli (aanvang 17.00 uur) in de Dorpskerk in 
Wilp. Op het programma staan o.m. H. Schütz, H. Purcell, D. Buxtehude, 
G.P. Telemann, S. Reda en E. Pepping. Voor meer info: 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl. (RH; bron: Musica Sacra, juni 2019) 
 
Kerkkorendag 
De Lutherse Kerkkorendag zal worden gehouden op zaterdag 5 oktober in 
de Lutherse Kerk in Haarlem. Deze dag is o.l.v. Els Hermanides en Hans 
Jansen. Voorgangers zijn ds. Sietse van Kammen en drs Perla Akerboom. 
Organist is Klaas Koelewijn. De afsluitende vespers is om 15.30 uur. Voor 
meer info: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl. (RH; bron: Musica Sacra, 
juni 2019) 
 
Cantorcursus 2019  
Het Centrum voor de Kerkzang organiseert in najaar 2019 weer een 
Cantorcursus. De cursus bestaat uit zeven zaterdagochtenden (10.00-
13.00 uur) en is bedoeld voor amateur-kerkmusici. Aan de orde komen de 
liturgische functie van cantor, stemvorming, slagtechniek en 
repertoirekennis. Het protestantse ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en 
kerk’ (2013) is hierbij uitgangspunt. Voor meer info: 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl. (RH; bron: Musica Sacra, juni 2019) 
  

https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_dirigentenontmoetingsdag_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_dirigentenontmoetingsdag_2019.pdf
http://www.nederlandskamerkoor.nl/osacrumconvivium
http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
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Vakopleiding r.-k. kerkmuziek 
 
Studie rooms-katholieke kerkmuziek  
In Nederland kan de studie rooms-katholieke kerkmuziek niet meer worden 
gestudeerd op HBO-niveau. Het bisdom Rotterdam organiseert eenmalig 
een driejarige HBO-opleiding kerkmuziek (met een maximale uitloop naar 
een vierde jaar). 
Organisten en dirigenten die geen kerkmuziekdiploma hebben, zijn formeel 
onbevoegd of maar ten dele bevoegd! 
 
Voor wie? 
Professionele organisten en dirigenten die nog geen diploma r.-k. 
kerkmuziek hebben, worden uitgenodigd zich aan te melden. Ook 
kerkmusici die in het bezit zijn van het diploma “Kerkmusicus III” of menen 
aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, kunnen zich aanmelden De 
studie leidt op voor de bevoegdheidsverklaring II of voor 
bevoegdheidsverklaring I als de betreffende student een masterdiploma 
(voorheen C-diploma, UM of 2e fase studie) van een conservatorium in het 
bezit heeft. 
 
Docenten  
Docenten zijn o.a. dr. Richard Bot (liturgie, hymnologie en gregoriaans), 
Wouter Blacquière (orgel), Hans van der Toorn (koordirectie). 
Jaarlijkse cursuskosten rond de € 1000,00 inclusief examenkosten. 
 
Meer info 
De studie start in oktober van elk jaar. Alle kandidaten dienen een 
toelatingsexamen af te leggen. 
Meer informatie op www.kerkmuziekopleidingen.nl   

http://www.kerkmuziekopleidingen.nl/
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Orgelbouwnieuws 
 
Bovenkerk, St. Urbanuskerk 
“We horen het nogal eens: ‘Gebeurt er nog wel wat?’. Een begrijpelijke 
vraag, want aan de buitenkant van de kerk is niet zichtbaar wat er 
binnen  gebeurt. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontmantelen van 
het Jules Anneessens-orgel in de toren. De vrijwilligers werken samen met 
de firma Adema die de ca. 1.500 orgelpijpen in opslag neemt. Er zijn hele 
kleintjes bij ter grootte van uw pink, maar er zijn ook pijpen bij van 7 meter 
hoog.”, aldus een bericht op www.urbanusbovenkerk.nl van maart 2019.  
 
Van de Brink-orgel, r.k. St. Vituskerk, Hilversum 
In ons Herfst 2018-nummer werd al bericht over de restauratie/het groot 
onderhoud van het Van de Brink-orgel in de r.k. St. Vituskerk in Hilversum. 
In het blad De Orgelvriend van juni 2019 staat nu een uitgebreid artikel 
hierover van de hand van Gerco Schaap, met geweldig mooie foto’s. Van 
harte aanbevolen voor de liefhebbers van ons r.k. orgelbezit. Voor meer 
info: orgelvriend@ziggo.nl. (RH) 
 
Inzegening orgel kathedraal Roermond 

Op zondag 14 april is, na de inzegening door 
mgr. Harrie Smeets, een concert verzorgd 
door de vaste organist van de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond, Jean-
Pierre Steijvers. Na afloop van het concert 
werden een brochure en CD gepresenteerd 
en ter verkoop aangeboden. (RH; bron: 
Nieuwsbrief SGV Roermond, nr.61, april 
2019). Het nieuwe tweeklaviersinstrument is 
door Verschueren Orgelbouw vervaardigd 
met hergebruik van onderdelen uit het vorige 
orgel. (bron; www.orgelnieuws.nl, 10 april 
2019) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.urbanusbovenkerk.nl/
mailto:orgelvriend@ziggo.nl
http://www.orgelnieuws.nl/
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P.J. Adema-orgel te Pijnacker 
Op 26 mei 2019 vond er een bespeling plaats 
van het recent gerestaureerde P.J. Adema-
orgel in de Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 
38, te Pijnacker. Het orgel is gerestaureerd 
door Adema's Kerkorgelbouw b.v. uit Hillegom. 
Het concert werd verzorgd door adviseur Ton 
van Eck en de vaste bespelers Ed van Aken 
en Gerard Bart. Orgelbouwer Ronald van 
Baekel gaf een toelichting op de restauratie. 
(persbericht Gerard Bart, 9 mei 2019) 
 
Covelens-orgel Alkmaar bedreigd door verf 
De gemeente Alkmaar heeft de Stichting tot 
Behoud Monumentale Kerken en Theater De 
Vest op het matje geroepen. Zonder 

vergunning zijn van de Grote Kerk drie muren in felle kleuren (rood, geel en 
blauw) geschilderd vanwege de expositie van een fotografe! Er is angst 
voor schade. Hoe groot die schade is zal pas over een aantal jaar blijken. 
Dan wordt pas duidelijk wat het effect op de vochthuishouding is en wat dit 
met het zout in de wand en stucwerk doet. Ook zijn er zorgen over de twee 
monumentale orgels in de kerk. De gekleurde verf zal van de muren 
geschuurd moeten worden. Als het stof daarvan in de orgel terecht komt, 
tast dat de werking van de instrumenten aan. Zij zullen dus ingepakt 
moeten worden of er moet een geavanceerde stofafzuiginstallatie ingezet 
worden. In de kerk hangt naast het grote Van Hagerbeer/Schnitger-orgel uit 
1645 ook het op een na oudste orgel van de wereld, het Covelensorgel uit 
1511. (RH; bron: D. Schijven, Foei, niet de kerk kleuren, in: Noordhollands 
Dagblad, 24 april 2019) 
 
Opusboeken Walcker online beschikbaar  
Het archief in Hohenheim heeft de opusboeken van de firma Walcker online 
toegankelijk gemaakt. Nr. 1 is er nog niet bij en voorlopig is nr. 12 het 
laatste. Er is ook een register over de orgels die in de opusboeken te 
vinden zijn. Zie https:// wabw.uni-hohenheim.de/walcker-digitalisate. De 
opusboeken zijn gratis te downloaden. (RH: bron: NotaBene, mei 2019) 
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Orgel Notre Dame van Parijs niet verbrand 
 

 
Het Cavaillé Coll-orgel onder het beroemde rosetvenster. 

 
Bij de brand van 15 april 2019 is het ruim 7.000 pijpen tellende hoofdorgel 
van de Notre Dame in Parijs niet verbrand. Dit Cavaillé Coll-orgel (1868) 
heeft geen last ondervonden (geen druppel water, niets verbrand, niets 
gesmolten!) van de brand, maar door roet en stof is het wel onbruikbaar 
geworden. 
Het 30-stemmige Boisseau koororgel heeft wel forse waterschade 
opgelopen, maar is wonderlijk genoeg toch gered. (RH; bron: orgel-
nieuws.nl, 18 april 2019; www.rijnmond.nl/nieuws/180649/; De Orgelvriend, 
juni 2019) 
Zowel Olivier Latry, Philippe Lefebvre als Vincent Dubois beijveren zich 
ervoor dat het orgel zo spoedig mogelijk wordt gedemonteerd om op een 
veilige plek schoongemaakt en gerestaureerd te worden. Tegelijkertijd zal 
de Notre Dame worden hersteld, waarna hopelijk binnen een decennium 
orgel en ruimte weer een klinkend geheel zullen gaan vormen. (RH; bron: 
NotaBene, mei 2019)  
Het koororgel moet vooralsnog als verloren worden beschouwd.  
 

Nieuwe uitgaven 
 
Ambrosius, Zingen moet ons hart 
Bij uitgeverij Damon verscheen in de serie ‘Monobiblos’ een uitgave met 
hymnen van Ambrosius zelf of uit zijn traditie. Het boek staat op de website 
www.damon.nl vermeld onder de rubriek ‘klassieke oudheid’ en niet bij 

http://www.rijnmond.nl/nieuws/180649/
http://www.damon.nl/
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‘muziek’! De Latijnse hymnen met vertaling zijn namelijk óók bedoeld voor 
niet-gelovigen, die geïnteresseerd zijn in de oude Latijnse poëzie.  
In de vierde eeuw kwam een oude poëzievorm tot nieuwe bloei: de hymne. 
Niet meer als lied voor een held of antieke god zoals bij Homerus of 
Horatius, maar als lofprijzing voor de ene, christelijke God. En de grootste 
hymnendichter uit die tijd is de bisschop van Milaan, Ambrosius. Al bij 
Paulus lezen we: “zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen 
en geestelijke liederen”. (Kol. 3,16) Nieuw was het dus niet in de christelijke 
wereld, maar met Ambrosius start een traditie van liturgische hymnen die in 
anderhalf millennium duizenden lofzangen zou opleveren. Augustinus 
benoemde de drie kenmerken van hymnen in zijn Enarrrationes in Psalmos 
als volgt: lof, God en lied. In zijn Belijdenissen staat hoe hij tijdens zijn doop 
(Pasen 387) tot tranen toe bewogen werd door de ambrosiaanse gezangen: 
“Wat heb ik gehuild bij de hymnen en liederen van uw kerk, de mooie zang 
greep mij hevig aan! Hun klank kwam mijn oren binnen en hun waarheid 
druppelde in mijn hart”. Is dat ook niet de functie van goede kerkmuziek in 
onze tijd?!   
Ambrosius gebruikte ‘de ernst en het plechtig karakter van een 
gemeenschapsgebed vol diepgang als uiting van een gemeenschappelijke 
overtuiging’, zoals de vertaler aangeeft, ook in zijn strijd tegen de Arianen. 
Het volk in verdrukking werd erdoor getroost en bemoedigd. Uiteraard 
staan de menswording van Christus en de gelijkwaardigheid van Vader en 
Zoon centraal, evenals de Drievuldigheid. Daarnaast sporen de hymnen 
aan om het goede te doen en dat vinden we niet alleen terug in de 
zogeheten ‘martelaarshymnen’.  

Het strakke schema in rijmvorm van acht strofen van 
telkens vier jambische verzen met acht lettergrepen 
(dus totaal 256 lettergrepen) is voor de vertaling maar 
deels gehandhaafd. Enerzijds gaat de literaire kracht 
dan niet verloren, maar anderzijds zijn die vertalingen 
nu niet meer te zingen op de originele melodie! Maar 
daar zijn deze vertalingen ook niet voor bedoeld. 
Weliswaar is de strofische bouw behouden, maar de 
eindrijm ontbreekt en dat voelt vreemd aan als je de 
oude in het Nederlands gezongen hymnen in vertaling 
van J.W. Schulte Nordholt uit 1964 nog kent uit de H. 
Mis of het getijdengebed. Wel acht strofen van acht 
lettergrepen, maar de accenten en tekst lopen niet 

lekker. De kwalitatief hoogstaande inhoud heeft zo niets in hoeven te 
leveren. De afsluitende twintig bladzijden ‘aantekeningen’ verklaren op 
deskundige wijze die inhoud. 
Niet voor niets is Ambrosius een van de vier grote kerkvaders van het 
westen, maar deze eerste grote christelijke dichter in het Westen, was ook 
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de eerste om de gelovige gemeenschap te betrekken in de kerkzang. 
‘Koorzang’, gezongen door het verzamelde volk in navolging van de kerken 
in het Oosten. Ambrosius’ kennis van het Grieks en het Oosten zal hierbij 
zeker een rol hebben gespeeld.  
In het boek staan veertien hymnen van Ambrosius (in Latijn en vertaald), 
waarvan het bij drie twijfelachtig is of hij de auteur is. Het geheel is 
aangevuld met een dertiental postambrosiaanse hymnen van Prudentius 
(Spanje, 348-ca.410), Sedulius (Zuid-Gallië, eerste helft 5e eeuw) en 
Fortunatus (Italië, 6e eeuw).  
Deze oude lofzangen behoren tot het spiritueel en literair erfgoed van 
Europa. Hulde aan de uitgever en vertaler dat deze nu breder bekend 
kunnen worden en (hopelijk ook) blijven!  Een aanrader voor eenieder, die 
de rijkdom van onze liturgie tot leven wil wekken. (Ruud Hoogenboom)  
* Ambrosius, Zingen moet ons hart, vertaald door Patrick Lateur, uitg. 
Damon, ISBN 978 9463401630, 136 blz., € 14,90.  
 
Ten minute hymns to Maria 
Omdat het Toonkunstkoor in Rotterdam 190 jaar bestaat en Maria van 
Nieukerken tien jaar dirigent is, was er niet alleen een feestelijke ‘Night of 
the proms’ op 22 juni, maar ook de uitgave van de bundel Ten minute 
hymns to Maria. Toonkunst Rotterdam vroeg tien componisten, onder wie 
Daan Manneke en Antoine Oomen, een compositie voor koor te schrijven 
van één minuut, met Maria als inspiratiefiguur. Het leverde tien heel 
verschillende stukken op. Omdat de dirigent graag hedendaagse muziek 
programmeert hoopt ze met deze uitgave andere koren te inspireren meer 
muziek van hedendaagse componisten uit te voeren. Bestellen via 
info@ascolta.nl, vanaf € 10,-. (RH; bron: ZingMagazine, juni/juli 2019) 
 
Groninger orgelkalender  
De Groninger Orgelagenda 2019 is uitgekomen. De agenda is geheel 
vernieuwd, heeft een ingrijpende verjonging ondergaan en heet voortaan 
Klankjuweel. Het is een prachtige ‘glossy’ uitgave geworden met nieuws en 
berichten uit de orgelwereld van Groningen en Noord-Duitsland. De 
opsomming van alle orgelconcerten in Groningen neemt weer een 
belangrijke plaats in de agenda in en dit jaar zijn ook de concerten in 
Noord-Duitsland vermeld. De agenda is te bestellen op 
info@erfgoedpartners.nl. De agenda wordt u tegen betaling van 
portokosten gratis toegestuurd. Ook kunt u zich via dit mailadres 
aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Orgelkalender met daarin 
tweemaandelijks het laatste nieuws over de Groninger Orgels en de 
concerten. (RH; bron: NotaBene, mei 2019)  
 

mailto:info@ascolta.nl
info@erfgoedpartners.nl
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Orgelkrant Organum Frisicum  
Zaterdag 6 april j.l. was weer de gebruikelijke voorjaarsexcursie van de 
Stichting Organum Frisicum. Ruim 80 deelnemers uit het gehele land waren 
deze dag aanwezig. In de Fonteinkerk in Drachten werd door vicevoorzitter 
Keimpe van der Wal de Friese Orgelkrant 2019 uitgereikt aan 
burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. (RH; bron: NotaBene, mei 
2019)  
 
Orgel – Handbuch Aufführungspraxis 
Het is vrijwel onmogelijk om precies 
vast te stellen hoe het gregoriaans in 
een bepaalde periode in een bepaalde 
plaats in een bepaalde context moet 
hebben geklonken. Tegenwoordig 
staan ‘microtonen’ zelfs in de 
belangstelling. Zou dat bij de 
uitvoeringspraktijk van orgelmuziek niet 
veel anders liggen? Klinkende muziek 
hebben we uit lang vervlogen tijden 
niet, maar in tegenstelling tot het 
gregoriaans, nog wel oude orgels, die 
wellicht licht hierop kunnen doen 
schijnen en vele historische bronnen.  
De auteur Matthias Schneider, 
professor Kerkmuziek en Orgelspel aan 
de Universität Greifswald,  neemt ons 
mee in zijn historisch onderzoek in 
combinatie met zijn ervaring, aanvoelingsvermogen, geduld uit zijn eigen 
uitvoeringspraktijk als organist en decennialang gesprekken met andere 
musici. Talloze tractaten en andere bronnen, alsmede onderzoek van 
derden, hebben geleid tot dit handboek. Desondanks is een 
wetenschappelijke uiteenzetting van de verschillende standpunten niet het 
doel van dit boek. Het doorgeven van zijn ervaringen ziet hij als zijn 
belangrijkste werk. Immers “voor een musicus is de muziek zelf het 
belangrijkste communicatiemiddel”, schrijft hij in zijn voorwoord.  
Gelukkig zijn er vele historische bronnen waarin blijkt uit onder meer de 
docent-leerling-situatie (voordoen-nadoen)  hoe die muziek geklonken zou 
moeten kunnen hebben. Zo hebben de houding aan het instrument, de 
verdeling van de handen over de manualen, het pedaalgebruik en het  
aanwenden van de registers invloed op tempo, articulatie en agogiek, om 
maar wat te noemen.  
Een volgend probleem is uiteraard hoe dat dan genoteerd moet worden in 
onze huidige notatie en of men zich destijds ‘tussen de regels door’ niet 
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hield aan de eigen notatie …?! Je wist immers wat je leraar bedoelde? Ook 
context en conventies spelen een rol.  
Gelukkig heeft de Duitse ‘Gründlichkeit’ zijn sporen ook in dit handboek 
achtergelaten. Elk hoofdstuk richt zich op een bepaald tijdvak en regio in 
relatie tot stukken die toen gecomponeerd zijn. Deze keuze ondervangt een 
groot deel van de problematiek, maar geeft uiteraard een onvolledig beeld. 
Voor verder studie staat achter elk hoofdstuk een literatuurlijst, maar ook 
bladmuziekuitgaven (facsimile en moderne)! Toch staat er, zoals het in een 
handboek betaamt, in elk hoofdstuk veel relevante informatie over de 
uitvoeringspraktijk (articulatie, frasering, vingerzetting), typische instrumen-
ten en hun dispositie, originele registeraanwijzingen en de keuze van 
passende registers in een bepaalde situatie, alsmede antwoorden op 
vragen met betrekking tot versieringen en vorm/structuur.  
Opmerkelijk is dat van deze opzet wordt afgeweken in het laatste hoofdstuk 
over Bach. De auteur verklaart dit uit het feit, dat Bach’s stijl in de loop der 
jaren nogal wijzigde.  
Dat het boek ook op de praktijk gericht is zien we bij opdrachten als 
‘Übungen zum lebendigen Anschlag met historischen Fingersätzen’. En de 
inleiding eindigt met een gedeelte over de ‘omgang met historische orgels’, 
ook niet onbelangrijk.  
De volgende hoofdstukken passeren de revue: Middeleeuwen en 
Renaissance, Noord-Duitse orgeltabulaturen, Frescobaldi en de Italiaanse 
orgelmuziek, Sweelinck en zijn school, Samuel Scheidt en de ‘Tabulatura 
nova’, Buxtehude, Froberger/Pachelbel/Muffat, Cabezón/Correa de 
Arauxo/Cabanilles, Couperin en de Franse barokmuziek en tenslotte Bach.  
Naast een uitvoerige literatuurlijst (met opmerkelijk weinig Nederlands 
onderzoek) is er ook een plaatsnamen- en personenregister. Ook erg Duits 
gericht, want ik kwam alleen Amsterdam, Dordrecht en Utrecht als 
plaatsnaam tegen. Duitse ‘grondigheid’ zou toch iets meer over de grens 
moeten kijken, lijkt mij. Dat is dan ook het enige minpunt aan dit boek. Voor 
de rest van harte aanbevolen! Nu is het wachten op deel 2. (Ruud 
Hoogenboom) 
* Matthias Schneider, Orgel – Handbuch Aufführungspraxis, Band 1: Vom 
Mittelalter bis Bach, Bärenreiter-Verlag, 267 blz., ISBN 978-3-7618-2338-5, 
€ 49,95; www.baerenreiter.com.  
 
Complete orgelwerken van Hugo Distler 
Onlangs verscheen bij uitgeverij Bärenreiter het vierde en laatste deel van 
de ‘New Edition of the Complete Organs Works’. Hierin onder meer de 
volledige orgel-partita Jesus Christus, unser Heiland (koraal, acht variaties 
en de oudere ‘ricercar’. Verder het musicologische voorwoord op de 
complete uitgave (in Engels en Duits) en de registratie van Distlers 

http://www.baerenreiter.com/
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favoriete orgel in de Skt. Jakobikirche in Lübeck. Verantwoordelijke voor 
deze uitgave is Armin Schoof.  
* Hugo Distler: New Edition of the Complete Organ Works. Edited Armin 
Schoof. 
Vol. I: The Large-Scale Partitas op. 8. BA 9231. € 30.95. 
Vol. II: Little Choral Arrangements for Organ op. 8, no. 3 and individually 
transmitted Chorale Arrangements. BA 9232. € 28.95. 
Vol. III: Thirty Pieces op. 18, no. 1 / Organ Sonata (Trio) op. 18, no. 2. BA 
9233. € 34.50. 
Vol. IV: Previously Unpublished Organ Partita (Editio princeps). Bärenreiter-
Verlag 2019. BA 9234. € 32.95. 
 
Boek Averbode: zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant  
De Norbertijnenabdij van Averbode 
kent een unieke orgelbouw-
geschiedenis. Vanaf de vijftiende 
eeuw tot vandaag heeft de 
orgelcultuur er een eminente plaats 
gekregen. Het rijke abdijarchief 
getuigt van de bouw en het 
onderhoud van verschillende 
opvallende instrumenten: het 
laatgotische instrument, het 
renaissance-orgel en zijn verbou-
wingen tot barokorgel, het barok-
orgel uit de achttiende eeuw, de 
overgang van de klassieke periode 
naar de romantiek met de bouw 
van het monumentale romantische 
orgel tot het huidige orgel, dat 
dateert uit het begin van de eenentwintigste eeuw. Gebaseerd op grondig 
archiefonderzoek en literatuurstudie beschrijft norbertijn Jozef Van Osta in 
het driedelige Averbode: zes eeuwen orgelbouwkunst in Brabant de 
volledige orgelgeschiedenis van de abdij. De verschillende instrumenten 
worden gedetailleerd voorgesteld. Ook de orgelbouwers krijgen ruime 
aandacht. Voorafgaand aan de barokperiode werkte een groot aantal 
gerenommeerde orgelbouwers in Averbode: Willem Boets van Heyst, 
Anthonis Toers, Gielis Brebos, Martin Posselius, Jan Dillingen, Jan van 
Weert en Jan Dekens. Het barokorgel van Guillaume Robustelly vormt een 
hoogtepunt dat door de troebelen tijdens en na de Franse tijd te snel uit de 
abdij verdween. In de periode van de romantiek werd het kleine orgel van 
Arnold Graindorge vervangen door het massieve instrument van Hippolyte 
Loret. Het koororgel  
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van Bernard Pels en het transeptorgel van Léon III Verschueren laten 
vandaag opnieuw barokke klanken horen in de abdijkerk. Het boek telt circa 
600 bladzijden en is gebonden met een hard kaft, met fullcolor illustratie. Bij 
voorintekening vóór 1 juli 2019 kost de uitgave € 125. De verkoopprijs 
hierna bedraagt € 150. Het voorinschrijvingsformulier is verkrijgbaar van 1 
mei tot 30 juni 2019 op de website: www.lemagazinedel.org.  Meer 
informatie: jfbach@me.com. (bron: NotaBene, juni 2019) 
 
Frescobaldi-uitgaven nu compleet 

Frescobaldi-expert 
Christopher Stembridge heeft 
voor uitgeverij Bärenreiter de 
orgel-/klavierdelen vanuit de 
‘Urtext’ compleet gemaakt. 
Dit vijfde deel bevat allerlei 
composities die van interesse 
zijn voor professioneel 
musicus tot amateur. Elk deel 
is overigens voorzien van een 
kritische, gedetailleerde intro-
ductie op zijn werk, de 
bronnen en uitvoeringsprak-
tijk. 

* Girolamo Frescobaldi, Orgel- und Clavierwerke IV: Fiori musicali 
(Venedig, Vincenti, 1635), Aggiunta from Toccate d’Intavolatura … Libro P.° 
(Rom, Borboni, 1637). Edited by Christopher Stembridge. Bärenreiter-
Verlag 2019. BA 8415. € 48,95. De complete set van 5 uitgaven: € 220,- . 
 
Klaviermuziek van William Byrd 

De bekende eind 16e 
eeuwse/begin 17e eeuwse 
componist William Byrd was 
als katholiek werkzaam aan 
het anglicaanse hof van 
Elisabeth I. We kennen hem 
meestal vooral van zijn 
missen, motetten en madri-
galen, maar hij schreef 
daarnaast ook een aanzien-
lijke hoeveelheid klaviermu-
ziek. Onderstaande editie 
omvat een selectie van zijn 
grotere werken voor 

http://www.lemagazinedel.org/
mailto:jfbach@me.com
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klavierinstrumenten uit onder meer het Fitzwilliam Virginal Book, Parthenia 
en My Ladye Nevells Booke. Dit wordt aangevuld met onder andere 
kleinere preludes en voluntaries. 
Het voorwoord is uiteraard een kritische verantwoording van de gemaakte 
keuzes en geeft waardevolle informatie over de notatie en 
uitvoeringspraktijk. 
* William Byrd, Organ and Keyboard Works. Fantasias and Related Works. 
Edited by Desmond Hunter. Bärenreiter-Verlag 2019. BA 10897. € 29,95. 
 
Maria-cantieken van Grignion de Montfort 
Om het spirituele gedachten-
goed van ordes en congre-
gaties niet verloren te laten 
gaan, vertaalde pater Wiel 
Logister s.m.m. onlangs de 
Maria-cantieken van de 
heilige Louis-Marie Grignion 
de Montfort (1673-1716), de 
stichter van de montfortanen. 
Grignion staat tegenwoordig 
bekend om zijn Maria-
verering, maar die kwam pas 
goed op gang nadat in 1842 
in de archieven van de 
congregatie een handschrift 
van hem over Maria werd 
gevonden en in 1843 in druk 
verscheen. “Hij vraagt zijn toehoorders en lezers een persoonlijke band met 
Maria aan te gaan. Het gaat er om via Maria tot Christus te komen, dat zij je 
opvoedt in de Christusgezindheid”, aldus Logister. En dat zij je helpt om 
een innige relatie met de Drie-eenheid te ontwikkelen. Zang is daarvoor een 
belangrijk middel, vond Montfort. Daarom schreef hij zijn cantieken, die niet 
hoog-theologisch zijn, maar juist eenvoudig. Van de ruim 160 liederen 
werden er dertig vertaald en toegelicht.   
Op grond van de letterlijke vertaling van Wiel Logister hertaalde Andries 
Govaart een tiental Maria-cantieken van Montfort, zodat ze op muziek gezet 
konden worden gezet. Componist Frans Bullens schreeft de muziek en 
zette de cantieken met een projectkoor op een cd. 
De presentatie vond plaats op 22 maart tijdens een studie- en inspiratiedag 
van de Tilburg School of Catholic Theology.  
* Maria en Mariaverering in cantieken van Louis-Marie de Montfort, vertaald 
en toegelicht door Wiel Logister, 112 blz., € 17,95 incl. cd, uitg. 
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Provincialaat Montfortanen, ISBN 978 90 8204 2. Boek en cd zijn ook los 
bestelbaar (boek 14,99 en cd 7,95 euro) via www.montfortanen.nl.  
(RH; bronnen: Katholiek Nieuwsblad, nr.18, 3 mei 2019; SamenKerk, nr.3, 
mei 2019, blz.30)  
 
Maria ontwart onze knopen 

Het is paus Franciscus die veel heeft 
betekend voor de bekendheid van de devotie 
waarbij we Maria vragen de knopen in ons 
leven te ontwarren. Daarnaast heeft hij ons 
ook laten kennismaken met de devotie tot de 
slapende Jozef. Voordat de paus ’s avonds 
slapen gaat, schrijft hij zijn zorgen op een 
briefje en legt die onder het beeldje in zijn 
slaapkamer.  
Over deze twee devoties en die tot de Goede 
Herder heeft Paul Verbeek, vicaris van het 
bisdom Breda, nu een brochure samen-

gesteld. Hierin niet alleen achtergrondverhalen, gebeden en ervarings-
verhalen, maar ook liedteksten. Met deze brochure, die onderdeel uitmaakt 
van de Adveniat Inspiratieboekjes, kunt u kennismaken met genoemde 
devoties. (RH) 
* P. Verbeek, Maria die de knopen ontwart en twee andere devoties als 
vitaminen voor de ziel, 40 blz., uitg. Adveniat, € 2,- 
 
Improvisatiemethode ‘Dat kan ik ook’  

Op 15 juni presenteerde Hans 
van Haeften zijn lesmethode Dat 
kan ik ook. Het betreft een 
methode voor beginnende impro-
visatoren op toetsen. De 
driedelige methode bestaat uit 
korte, pakkende teksten 
waarmee je onmiddellijk aan de 
slag kunt. Geen langdradige 
theorieën, maar korte praktische 

aanwijzingen. Dat kan ik ook is rijkelijk geïllustreerd en voorzien van talloze 
luistervoorbeelden. Meer informatie: www.datkanikook.com.  
 
 
 

http://www.montfortanen.nl/
http://www.datkanikook.com/
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Gratis Cantorijmuziek 
Al vele jaren maakt Willem Datema, cantor in Schoonebeek, cantorijmuziek 
voor zijn eigen praktijk. Hij deelt dat ook, zonder kosten(!), met anderen via 
www.cantorijmuziek.nl. Daar vind je koorzettingen van liederen uit het 
Liedboek voor de Kerken (1973) en uit het Liedboek – zingen en bidden in 
huis en kerk (2013). Daarnaast staan er korte oratoria voor bijvoorbeeld 
Kerstmis en Pinksteren. De partijen voor fluitensemble en combo-
(ensemble) vind je in de uitgeschreven arrangementen. (RH; bron: 
Gregoriusblad, nr.2, 2019)  
 
Primephonic, de Spotify van de klassieke muziek 
Vroeger kochten we een elpee 
die we draaiden op de platen-
speler. Na ongeveer 22 minuten 
moest je die omdraaien. Bij een 
lange symfonie erg omslachtig. 
In 1980 kwam de cd. Weliswaar 
zonder tikken en krassen, met 
verlies van kwaliteit bij de 
omzetting van analoog naar 
digitaal en weer andersom, maar 
goed …. Je hoefde niet meer om 
te draaien. 
Na de cd kwam de iPod en iTunes op. Cd’s werden mp3’s en het 
downloaden begon aan een zegetocht. Ook nu weer een ‘knak’ in de 
kwaliteit, maar een zege voor gemak en duizenden liedjes in je achterzak. 
In 2006 kwam Spotify met het ‘streamen van muziek’. Maar liefst veertig 
miljoen liedjes, maar dan in de laagste kwaliteit. Gelukkig kun je nu kiezen 
voor meer streamingkwaliteit en diensten als Tidal, Deezer en Qobuz 
onderscheiden zich juist op het vlak van de kwaliteit. 
Liefhebbers van klassieke muziek trokken tot voor kort aan het korste eind. 
Met de komst van ‘Primephonic’ is daar nu verandering in gekomen. Met 
maar liefst één miljoen klassieke uitvoeringen heeft deze dienst het grootste 
aanbod. Er zijn overigens twee streamingvarianten: Premium (voor 7,99 
euro per maand of 79,99 euro per jaar) en de veel betere Platinum (14,99 
euro per maand of 149,99 euro per jaar). 
Je kunt deze streamingdienst nu twee weken gratis proberen om erachter 
komen of klassiek streamen iets voor jou is. Voor meer info: 
www.primephonic.com. (RH; bron: E. Neve in Noordhollands Dagblad, 19 
april 2019). 
 

http://www.cantorijmuziek.nl/
http://www.primephonic.com/

	79A.pdf
	79B.pdf
	Inhoudsopgave
	Mededelingen
	Personalia
	Priesterwijding van onze geestelijk adviseur Eric Fennis
	In Memoriam Jos Kronenberg
	In Memoriam Herman Funnekotter
	Vraag en aanbod
	Het nieuwe Onze Vader – went het al een beetje?
	3D brengt vakmanschap, restauratiekwaliteit en digitale technieken samen
	Korte berichten
	Activiteiten
	Orgelbouwnieuws
	Nieuwe uitgaven

