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Van het bestuur
Ontwikkeling rechtspositie
Op 8 juli 2014 heeft een overleg over de rechtspositie
kerkmusici plaats gevonden met Mevr. S. Daalmans, secretaris
het Economen College, tevens secretaris-generaal van
Nederlandse Bisschoppen Conferentie en de heer J. Zuijdwijk van
Economen College. KDOV-delegatie: Ton van Eck en Ben Hillen.

van
van
de
het

Bevoegdhedenregistratie
Er is opnieuw gesproken over de bevoegdhedenregistratie van kerkmusici.
Wij hebben gepleit voor het beleggen van de bevoegdhedenregistratie bij
de landelijke NSGV. De toekomst van de NSGV is echter nog steeds
onduidelijk. Uiteraard is de KDOV - indien nodig - bereid om dit op te
pakken. We hebben aangegeven dat we met de bisschoppen gezamenlijk
willen optrekken om met bevoegde kerkmusici goede liturgie mogelijk te
maken. Tevens hebben we aangegeven dat we een regeling willen
uitwerken waarin parochies bij vacatures van kerkmusici prioriteit moeten
geven aan bevoegde kerkmusici. De regionale kerkmusicus of de hoogst in
rang zijnde kerkmusicus in de buurt zou hier een rol in gegeven kunnen
worden.
Pensioenuitvoering
Wij hebben vragen gesteld over mogelijke aanstaande wijzigingen in de
pensioenuitvoering voor kerkmusici naar aanleiding van een landelijke
inventarisatie hierover. De economen hebben ons verteld dat de huidige
pensioenuitvoering door Centraal Beheer (CB) was opgezegd, maar dat dit
inmiddels hersteld is en dat ‘we’ bij CB blijven. Naast CB kunnen kerkmusici
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door hun werkgevers overigens ook bij andere pensioenverzekeraars
verzekerd zijn. Van kerkelijke zijde werd toegezegd de KDOV hierover op
de hoogte te houden.
Bescherming kerkmusici na de pensioengerechtigde leeftijd
Wij hebben voorgesteld om in het Rechtspositiereglement (RPR) een tekst
op te nemen waaruit blijkt dat de bevoegdheid van kerkmusici na het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd onverminderd van kracht blijft.
Aanpassing RPR nieuwe pensioenleeftijd
Van kerkelijke zijde werd meegedeeld dat het RPR voor wat betreft de
pensioengerechtigde leeftijd etc. aangepast zal worden in overeenstemming met landelijke wijzigingen. Van kerkelijke zijde werd toegezegd
de KDOV op de hoogte te houden.
Bescherming bij ontslag kerkmusici
We hebben voorgesteld in het RPR een regeling op te nemen om bij
ontslag van kerkmusici in loondienstverband de werkgever een
inspanningverplichting te geven om alternatief werk aan te bieden of te
zoeken. Tevens hebben we voorgesteld te regelen dat bevoegde
kerkmusici niet hoeven te wijken voor onbevoegden. Als antwoord op dit
laatste verzekerden de economen ons echter dat er bij samenvoeging of
reorganisatie nimmer kerkmusici in loondienst hebben ontslagen zijn. Als u
op dit punt andere berichten of ervaring hebt, dan horen wij het graag.
Buiten loondienstverband valt er in deze helaas niets te garanderen omdat
er dan geen bindend contract met de werkgever is.
Regionale kerkmusicus
Met de economen hebben we gesproken over hoe de regionale
kerkmusicus een structurele basis kan krijgen.
De economen gaan bovengenoemde door de KDOV ingebrachte punten
met de kerkelijke organisatie bespreken en zullen ons hierop schriftelijk
antwoorden. Het volgende overleg zal plaats vinden op 19 januari 2015.
(BH; 14 september 2014)

Personalia
Nieuw lid:
Wim Voogd, Willem Beukelszoonstraat 20, 2584 XS Den Haag.
Gewijzigd adres:
M. (Marcel) Mangnus, Bartolomeus Diazstraat 2, 4562 AP Hulst
H. (Herman) Funnekotter, Geweldigershoek 107, 7201 NC Zutphen
drs.W. (Reinier) Wakelkamp, Mimosastraat 7D, 2555 DN Den Haag.
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Liedbespreking
Bert Stolwijk

Bladerend in het nieuwe Liedboek uit 2013 viel mijn oog op een lied dat ik
nog niet kende en dat me trof door zijn eenvoud en schoonheid: Vlammen
zijn er vele (lied 970).
Het is een Zweeds lied met de oorspronkelijke tekst ‘Lågorna är många’.
De tekst van Anders Frostenson (vertaald door Coen Wessel) is helder van
inhoud en structuur en geworteld in teksten uit het Johannesevangelie en
de brieven van Paulus. Vooral de bekende tekst over de kerk als het ene
lichaam uit 1 Kor. 12 is inspiratiebron geweest. Het lied zou ook de titel
kunnen hebben ‘Eén in Christus’, want dat is de grondtoon van het lied en
met deze woorden eindigt iedere strofe.
De strofen qua tekst hebben allemaal dezelfde opbouw, schematisch aan te
geven als ab c ab d
2

Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

In de derde strofe gaat het over de vele gaven en in de vijfde strofe over de
vele leden (in de betekenis van ‘ledematen’).
De vierde strofe heeft dezelfde opbouw, maar wijkt toch enigszins af in de
woordkeuze:
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Velen mogen dienen als onze Heer,
Hij wast onze voeten
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Oorspronkelijk sprak de dichter hier over de vele dienstwerken (of:
bedieningen), maar dat liet zich in de Nederlandse vertaling niet zo fraai
voegen op de melodie. De oplossing van Coen Wessel is weliswaar niet
helemaal conform de bedoeling van de dichter maar sluit eveneens aan bij
de intentie van Paulus: “velen mogen dienen”. Bovendien voegt de vertaler
een verwijzing toe naar de voetwassing, Jezus’ ultieme teken van
dienstbaarheid.
Het is mooi dat dit lied een plaats gekregen heeft in het nieuwe Liedboek,
waarin zoveel kerkelijke stromingen met hun repertoire vertegenwoordigd
zijn. Je zou zeggen dat iedere gelovige – ja, ook iedere rooms-katholieke
gelovige – van harte met deze woorden zou moeten instemmen. We
erkennen onze verscheidenheid en tegelijk belijden we onze eenheid!
De melodie van Olle Widestrand is in zijn eenvoud zo sterk dat die op
verschillende wijze uitgevoerd kan worden: a capella (eenstemmig of
meerstemmig), met begeleiding van orgel, piano of gitaar en op YouTube is
zelfs een jazzy uitvoering te beluisteren. In de koor- en
begeleidingsuitgaven bij het Liedboek worden drie zettingen aangeboden:
een pianobegeleiding (Wouter van Andel) – zie het muziekvoorbeeld – een
orgelzetting (Christiaan Winter) en een vierstemmige koorzetting (eveneens
van Christiaan Winter).

Het lied lijkt me daarom zeer geschikt voor liturgische vieringen met jong en
oud en voor oecumenische vieringen, in het bijzonder tijdens de
Gebedsweek voor de Eenheid (18-25 januari), maar ook op Pinksteren en –
in deze tijd van parochiële fusies en samenwerkingsverbanden – wanneer
we willen uitzingen dat er Eén is die ons met elkaar verbindt.
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Programma Algemene Ledenvergadering 2014
Zaterdag 18 oktober 2014
Plaats: pastorie en kerk van de H. Franciscus
Xaverius ('de Krijtberg'), Singel 446/448, 1017
AV Amsterdam.
Bereikbaarheid: parkeerruimte in de omgeving
van de kerk is schaars en duur, geadviseerd
wordt per trein te komen en dan tram 1, 2 of 5 te
nemen, uitstappen halte Koningsplein, dan nog
ca. 1 minuut lopen.
De secretaris is bereikbaar op: 06 128 15 383

10.30 – 11.00 uur

Inloop met koffie/thee

11.00 – 13.00 uur

Algemene Ledenvergadering

13.00 – 14.00 uur

Lunch

14.15 – 15.30 uur

Concert verzorgd door de Schola Cantorum van de
Krijtberg onder leiding van Lourens Stuifbergen.
Het orgel wordt bespeeld door
Stephan van de Wijgert.

Graag ontvangen wij uw aan- of afmelding voor de vergadering aan de
secretaris: secretaris@kdov.nl
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2013
Verslag van de Algemene Leden vergadering KDOV 2013
Datum: 12 oktober 2013
Locatie: Sint-Jansmuseum ‘De Bouwloods’, Torenstraat 16, 5211 KZ ’sHertogenbosch
Aanwezig: Ton van Eck (voorzitter), Anja Hendrix (bestuur), Louise Hillen,
Gerard Bart, Ed van Aken, Hub Wolfs, Ton vd Sande, Jeroen Pijpers, Ruud
Huijbregts (bestuur), Hans Rikkert de Koe, Bernhardien de Jong, Richard
Bot, Bert Becht, Frits Haaze, Ton Klos, Ben Hillen (penningmeester; tevens
notulist). Later arriveren: René Verwer, Paul Houdijk en Bernard Bartelink.
Afwezig met kennisgeving: Gemma Coebergh (secretaris), Theo Menting
(bestuur), Bernard Rikkert de Koe, Ans Strik, Nico Waasdorp, Jo Ivens,
Fran Hamilton, Leo Spoor, Flip Veldmans en Henk Smolenaars.
1. Opening
De voorzitter Ton van Eck opent de vergadering om 11:04 u.
2. Mededelingen
Ton van Eck deelt mee dat onze secretaris Gemma Coebergh en
bestuurslid Theo Menting vandaag verhinderd zijn.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2012
De notulen zijn opgenomen in het KDOV-blad Herfst 2013.
De zin op Pag. 8 “In het bisdom Roermond komen al Caecilia-verenigingen
op” is niet correct volgens Richard Bot. Gemma Coebergh zal de tekst
verder afstemmen met Richard Bot. Tevens merkt Richard Bot op dat de
Nederlandse Bisschoppenconferentie inmiddels een model heeft opgesteld
voor statuten van diocesane Sint-Gregoriusverenigingen. Naar aanleiding
van de notulen merkt Richard Bot op dat er met de 138 jaar oude SintGregoriusvereniging door de Nederlandse Bisschoppenconferentie - op
advies van de Beleidssector Liturgie – nogal vreemd is omgesprongen door
het onzalige besluit om deze op te heffen. Immers hierdoor zullen in feite
alle parochiekoren/parochiebesturen - om overtreding van de BUMA-wet te
voorkomen - zelf met de BUMA een contract moeten afsluiten tegen veel
hogere kosten. Richard Bot is nog steeds in overleg met de Nederlandse
Bisschoppenconferentie om e.e.a. ten goede te keren.
Met bovenstaande wijziging besluit de vergadering om de notulen goed te
keuren.
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De voorzitter dankt de secretaris Gemma Coebergh voor de gemaakte
notulen.
4. Jaarverslag secretaris
De voorzitter leest bij afwezigheid van de secretaris het jaarverslag KDOV
over 2012/2013 voor.
De penningmeester voegt daar nog de volgende tekst aan toe.
“De onderhandelingen met de economen hebben geresulteerd in een
nieuwe door de Nederlandse Bisschoppenconferentie goedgekeurde
rechtspositieregeling in maart 2013. De belangrijkste zaken die hierin
geregeld zijn, betreffen een anciënniteitssysteem, een urenformulier met
daarin o.a. opgenomen de extra tijd en werkzaamheden voor aanvang van
de viering. Uit de regeling is de wachtgeldregeling verdwenen. Ons voorstel
voor een landelijke bevoegdheidsregistratie van kerkmusici is
overgenomen, maar nog niet een door de KDOV goedgekeurde vorm. In de
volgende onderhandelingsronde staat dit punt opnieuw op de agenda.
Tevens zullen wij verbeteringsvoorstellen gaan doen ten behoeve van
kerkmusici die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zoals
gebruikelijk wordt u over rechtspositieontwikkelingen voortdurend op de
hoogte gehouden via het KDOV – blad.
Het faillissement - in maart 2013 - van de KNTV heeft tot gevolg dat de
KDOV nu alleen staat in de onderhandelingen met de economen over de
rechtspositie van kerkmusici.
Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur ook dit jaar weer verschillende
KDOV-leden geadviseerd of bijgestaan in kwesties.”
Met deze aanvullingen stelt de vergadering het jaarverslag vast.
De voorzitter dankt de secretaris voor het voortreffelijke door haar
gemaakte jaarverslag.
5. Financiën
a. Jaarverslag penningmeester
De penningmeester Ben Hillen geeft een toelichting. De balans laat een
afname zien van de algemene reserve met een reservering van EUR
10.000 voor het 100-jarig bestaan van de KDOV in 2017. Door
onderhandeling van onze voorzitter en bemiddeling van Mgr. De Korte is de
vordering van het Nederlands Dagblad uiteindelijk aanzienlijk gereduceerd.
-- Applaus vanuit de vergadering voor het werk van onze voorzitter.
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Wat betreft de resultatenrekening merkt de penningmeester op dat het
KDOV-blad sinds het hoofdredacteurschap van Jeroen Pijpers meer inhoud
heeft gekregen, dikker is geworden, dus duurder. De penningmeester
zwaait Jeroen alle lof toe voor zijn goede werk. -- Applaus vanuit de
vergadering.-- Jeroen Pijpers voegt hier aan toe dat goede kopij door de
leden hierbij onmisbaar is.
De penningmeester stelt de vergadering voor om in te stemmen met een
nieuw systeem van contributiebetaling. De kosten die de bank in rekening
brengt, de noodzaak om nieuwe acceptgirokaarten (volgens SEPA model)
te laten drukken en de toenemende inspanning om de contributies op
verschillende manieren geïnd te krijgen, vragen om een nieuwe aanpak.
De penningmeester stelt voor om de automatische incasso tot standaard te
verheffen binnen de KDOV met een kostentoeslag voor andersoortige
betalingen. Na enige discussie komt het volgende voorstel tot stand.
In plaats van een acceptgirokaart per post, krijgen de leden begin januari
een factuur per e-mail (de enkele leden zonder e-mail blijven een brief per
post ontvangen);
De KDOV contributie moet jaarlijks zijn voldaan uiterlijk 31 januari;
KDOV-leden die niet in staat zijn te betalen nemen contact hierover op met
de penningmeester
Bij niet tijdig voldoen van de contributie volgt een aanmaning vermeerderd
met een kostentoeslag van EUR 2,50;
Bij niet tijdig voldoen van het totale bedrag (incl. aanmaningskosten) volgt
een brief van het bestuur met aankondiging van royement;
De gemakkelijkste manier om te voldoen aan tijdige betaling is het tekenen
van een machtiging tot automatische incasso. Het blijft iedereen vrij om per
overmaking te betalen;
In januari zal nog één keer aan allen die nog niet machtigden een
machtigingskaart per post worden toegezonden.
De vergadering keurt dit voorstel goed.
b. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Ton Klos en Jeroen Pijpers. Namens de
kascommissie verklaart Jeroen Pijpers dat de administratie en overzichten
over 2012 juist zijn en hij adviseert de vergadering de penningmeester
decharge te verlenen. Wel merkt de commissie nog op dat het bestuur een
coulanceregeling zou moeten ontwerpen, ook om daarmee in de toekomst
te voorkomen dat niet betaalde contributies zich opstapelen. Het bestuur
zegt toe hieraan te gaan werken.
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De vergadering keurt de financiële stukken goed onder dankzegging door
de voorzitter aan de penningmeester voor zijn werk niet alleen als
penningmeester, maar ook voor alle andere bestuurstaken die Ben op
professionele wijze verricht. -- Applaus hiervoor door de vergadering.-De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werk. Jeroen Pijpers
verlaat nu de kascommissie. De vergadering benoemt in zijn plaats Bert
Becht als nieuw lid van de kascommissie.
c. Begroting 2014
De penningmeester licht de begroting toe. Om een nadelig resultaat te
vermijden besluit de vergadering - met instemming van de penningmeester
– de begroting aan te passen. Daartoe worden de posten ‘Vergaderkosten
bestuur’ en ‘Vergaderkosten commissies’ met resp. EUR 250,-- en EUR
310,-- verminderd waardoor de begroting een resultaat van nul krijgt en de
vergadering de begroting goedkeurt.
6. Beleid KDOV
De voorzitter houdt alsnog het voorwoord dat hij maakte voor bij de opening
van de vergadering. De complete tekst staat in het KDOV-blad Herfst 2014
op pag.11) uit waarin hij de realiteit van de huidige kerkmuzikale situatie in
katholiek Nederland onder ogen ziet, wel met optimisme, met voorbeelden
en natuurlijk een oproep aan de KDOV-leden: Als kerkmusicus moeten we
niet alleen binnen, maar vooral buiten de kerk uitdragen dat we werkzaam
zijn in een mooi en al eeuwen bestaande functie, die aanzien verdient, niet
alleen vanwege de lange traditie met illustere vakgenoten, en niet alleen die
uit het verre verleden, maar ook vanwege onze flexibiliteit omdat we altijd
weer hebben weten in te spelen op de veranderde eisen en de wisselende
omstandigheden.
Ben Hillen geeft een toelichting (zie agendapunt 4, alinea 2 en 3) op de
ontwikkeling van de rechtspositie. De vergadering heeft geen directe op- of
aanmerkingen hierop. Het bestuur zal de nieuwe rechtpositieregeling op de
KDOV-website plaatsen.
René Verwer heeft van een medewerker van het Aartsbisdom gehoord dat
de salarisbedragen voor kerkmusici slechts een richtlijn zijn. Richard Bot
antwoordt hierop en zegt dat er wel degelijk sprake is van een regeling. Het
bestuur zal actie hierop ondernemen door dit inbrengen bij de economen en
alle uitingen van de bisdommen hierover op websites checken.
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De voorzitter vertelt dat de plannen voor de viering van het honderdjarig
bestaan van de KDOV in 2017 in de maak zijn. Het bestuur denkt aan een
jubileumboek over de KDOV, een compositieopdracht en sowieso de
buitenwereld laten merken dat de KDOV er is. In 2014 moeten de plannen
vastliggen.
Het Centrum voor de Kerkzang heeft de KDOV benaderd over deelname
aan het Huis voor de Kerkmuziek. De mening van het bestuur hierover is
dat de KDOV als belangenorganisatie, in de eerste plaats de materiële
belangen van de kerkmusici, hier weinig baat bij heeft en kostenverhogend
zou kunnen gaan werken. Wel is de vergadering van mening dat bundelen
waar te bundelen valt, positief bekeken zou moeten worden.
Jeroen Pijpers heeft een nieuw idee om KDOV-leden te vragen hun
favoriete plaat of CD te recenseren voor het KDOV-blad. Hij zal daartoe
een oproep plaatsen in het KDOV-blad. Tevens breekt Jeroen Pijpers een
lans voor het werk van Ruud Hoogenboom als auteur van vele uitgebreide
artikelen in het KDOV-blad en voor andere niet met naam genoemde
auteurs natuurlijk.
-- Om 12:43 u wordt de vergadering onderbroken voor een lunch.
-- Heropening om 13:20 u. Bernard Bartelink is nu ook aanwezig.
7. Rondvraag
Ton Klos (65+) vertelt hoe fijn het voor hem tegenwoordig is om freelancer
te zijn. Je maakt veel mee, ziet veel, maar hebt nog steeds last van
penningmeester die niet begrijpen dat kerkmusici hun brood moeten
verdienen.
Bert Becht is benieuwd naar de resultaten van de ledenwervingsactie van
het bestuur. Ben Hillen antwoordt dat er 50 brieven en 15 e-mails zijn
verzonden. De actie heeft tot nu toe geleid tot aanmelding van enkele
nieuwe leden.
Tevens vraagt Bert Becht welke positie de KDOV kiest of zou moeten
kiezen nu er in in toenemende mate, collega's geconfronteerd worden met
urenvermindering, kerksluiting. Ton van Eck antwoordt hierop dat de KDOV
afhankelijk van de mogelijkheden ook wel kiest voor stille diplomatie.
Tenslotte vraagt Bert Becht hoe het verder moet met het (historisch)
orgelinstrumentarium. Ton van Eck antwoordt hierop dat deze taak is
toevertrouwd aan de KKOR die voortdurend werkt aan inventarisatie/classificatie.
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Bernhardien de Jong stelt voor om in de colofon van het KDOV-blad te
vermelden dat de contributie betaald moet worden uiterlijk 31 januari.
Jeroen Pijpers zal dit aanpassen.
Hub Wolfs vindt de toespraak van de voorzitter Ton van Eck indrukwekkend
en stelt voor deze integraal in het KDOV-blad af te drukken. Bestuur en
redactie pakken dit op.
Gerard Bart vraagt hoe het zit met de kwaliteitsbewaking van de RKKvieringen op TV. Dit naar aanleiding van een geconstateerde ritmische fout
in een mis van Floris van der Putt. Richard Bot weet hierop het antwoord nl.
dat elk diocees verantwoordelijk is voor selectie van kerken/vieringen voor
uitzending en de inhoud daarvan. De KRO/RKK registreert wat de koren
muzikaal ten gehore brengen. Hans Rikkert de Koe merkt op dat de huidige
regisseurs geen bladmuziek kunnen lezen.
Om 13:40 u sluit de voorzitter de vergadering.

Voorwoord door de voorzitter
de heer Ton van Eck, bij de opening van de KDOV-jaarvergadering op 12
oktober 2013 in Den Bosch.

Beste aanwezige leden van de KDOV,
Ik heet u van harte welkom bij de jaarvergadering 2013 van onze vereniging. Nog vier jaar en dan kunnen we 100 jaar KDOV vieren !
Een vraag die velen van ons zich zullen stellen is: heeft de KDOV dan (en
dus misschien ook nu al) haar langste tijd gehad?
Ik ben niet opgeleid als profeet, maar als organist en ik kan en wil daarover
dan ook geen uitspraak doen.
Als organist ben ik een onverbeterlijke optimist. Ik denk altijd dat ik in een
bepaalde tijd een stuk kan instuderen om tijdens de studie ervan tot de
ontdekking te komen dat het toch langer duurt dan ik dacht. Die tijd moet
dan ergens vandaan komen en gaat weer ten koste van andere activiteiten,
tenzij.... de tijd er niet is, dan gaat het ten koste van de kwaliteit van de
uitvoering. Gelukkig komt dat bijna nooit voor. De lessen die ik daarvan wel
heb geleerd is, dat ik als optimist me er tevoren niet altijd rekenschap van
geef hoeveel te hoog ik de lat heb gelegd en dat ik bij het ondernemen van
een project tevoren toch altijd wat reservetijd moet inbouwen.
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Datzelfde geldt ook voor het besturen van de KDOV die een afspiegeling is
van de r.-k. kerk in Nederland. We zijn een vergrijzende en zelfs een sterk
vergrijzende vereniging, maar is dat een reden om bij de pakken neer te
zitten? Mijns inziens niet. Juist als we de laatste der Mohikanen zouden zijn
is dat een reden temeer om ons als vereniging te manifesteren, met name
voor onze, nog als kerkmusicus actieve leden. Als KDOV hoeven we niet
meer te dromen van groei, maar stabilisatie van het aantal leden is al heel
mooi en die lat ligt al hoog. Het bestuur heeft dit goed voorbereid, maar dat
heeft meer tijd gekost dan we dachten, wat zei ik ook al weer over
reservetijd? Recentelijk zijn initiatieven rond de ledenwerving in gang gezet,
maar we opereren in een krimpende markt. We zien om ons heen een
afkalvend kerkgenootschap. In bepaalde bisdommen is dat sterker dan in
andere en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat bij sommige
bestuursleden van de sterkst afkalvende bisdommen de mentaliteit heerst:
liever met een zeer kleine groep gezagsgetrouwen verder dan met een
brede volkskerk met een groot aantal randkerkelijken.
Er is een tijd geweest dat een dergelijke visie op de Kerk ook in Rome
leefde, maar met het aantreden en vooral door het optreden van de huidige
Paus lijkt daar voorzichtig maar onmiskenbaar verandering in te komen en
lijken die opvattingen van de harde lijn te worden achterhaald. Er zullen nog
wel de nodige jaren overheen gaan voordat zo'n koerswijziging binnen het
centrale gezag wat betreft de bestuurlijke vorm naar een meer menselijke
maat vorm krijgt en nog langer voordat dit ook doordringt in het bestuur van
diverse bisdommen. Dat is jammer, maar als optimist blijf ik er toch op
hopen dat de Heilige Geest niet te veel talmt om ook hier zijn werk te doen.
Veel van deze bestuurders, zowel op diocesaan als op parochieel niveau,
nemen soms niets of niemand ontziend keiharde beslissingen ten aanzien
van de samenvoeging van parochies, sluiting van kerken, sterke
vermindering van uren of zelfs ontslag van medewerkers, waaronder de
kerkmusici. Ik heb er alle begrip voor dat in een "sterk krimpende markt" er
ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om vitale parochies te
behouden, maar naar mijn gevoel gebeurt dat te veel van boven en wordt
er te weinig geluisterd naar de basis. De opvattingen over het moderne
management hebben blijkbaar ook in de Kerk toegeslagen. Juist waar het
gaat om meer materiële zaken als het behoud van het kerkgebouw is
medezeggenschap essentieel voor de financiële zelfredzaamheid van een
parochie. Bij een aantal r.-k. herders en bestuurders van die harde lijn
vraag ik me af wanneer ze zich voor het laatst hebben afgevraagd - zou
Jezus Christus nu trots op mij zijn als Zijn priester? - als ze het zich al ooit
hebben afgevraagd. Misschien moeten wij als leek hen daaraan af en toe
herinneren?
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Ruim een maand geleden hoorde ik op BNR (Bussiness News Radio) een
korte presentatie door een PR-deskundige. Die zei dat de kerken juist in
deze tijden de kansen zouden moeten grijpen om de potentiële "klanten"
aan zich te binden, want dat deden ze naar zijn mening veel te weinig. Er
werd niet "out of the box" gedacht, maar krampachtig vastgehouden aan
structuren zoals die waren, en daarbij dacht hij niet aan blijvende waarden
en opvattingen over Geloof, liturgie, eerbied voor de Schepping (waartoe
ook natuur en seksualiteit hoorden). Nee, het ging erover dat de kerken te
veel naar binnen gekeerd waren en niet naar buiten traden met de
boodschap: wij hebben een goed product! Wij hebben een duurzame
boodschap die al eeuwen geldig is! Bij ons kun je terecht met je vragen, we
hebben misschien niet het antwoord, maar we luisteren wel naar je! Wij
bieden Geloof, Hoop en Liefde. In onze gebouwen kun je mediteren en als
je dat meerdere dagen wilt doen, bieden we ook daar de gelegenheid toe,
en nog wel tegen zeer concurrerende tarieven, zeker in vergelijking met de
veel minder effectieve seminars die door commerciële organisaties worden
belegd!
In tegenstelling daartoe kruipen de kerken in hun schulp. Door het
verdwijnen van de gebouwen zijn ze ook fysiek nauwelijks meer zichtbaar
in de samenleving. Hij stelde dat juist die vorm van naar binnen gericht zijn
het effect van de krimp alleen maar versterkte.
Als goed voorbeeld van hoe het ook kan noemde hij de Thomaskerk bij de
Zuidas in Amsterdam. Daar trad men wel naar buiten en heeft men met
succes allerlei activiteiten met en voor de medewerkers van de vele
bedrijven op die Zuidas ontwikkeld. Deze trekken mensen die anders nooit
naar een kerk gaan: een lunchpauzeconcert, een voordracht over een
ethisch onderwerp met een meditatief moment. Natuurlijk worden de
bezoekers van dergelijke evenementen niet allemaal weer lidmaat van een
kerkgenootschap, maar de onverschilligheid of zelfs vijandigheid jegens
religieuze organisaties kan in elk geval worden omgebogen in waardering
en, in een enkel geval, toetreding.
Ook in de r.-k. kerk zijn er gelukkig nog enkele boegbeelden die het imago
ervan naar buiten verbeteren. Ik denk daarbij aan Paul van Geest, maar
ook aan Roderick Vonhögen, de priester die twittert. Kijkt u vooral even op
rkk.nl naar de ontroerende documentaire die hij vorige week presenteerde
over zijn moeder.
Wat heeft dit nu met de kerkmuziek en de positie van de kerkmusicus in de
r.-k. kerk te maken? Wat mij betreft alles! Als kerkmusicus moeten we niet
alleen binnen, maar vooral buiten de kerk uitdragen dat we werkzaam zijn
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in een mooi en al eeuwen bestaande functie, die aanzien verdient, niet
alleen vanwege de lange traditie met illustere vakgenoten, en niet alleen die
uit het verre verleden, maar ook vanwege onze flexibiliteit omdat we altijd
weer hebben weten in te spelen op de veranderde eisen en de wisselende
omstandigheden.
En er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Vanavond neem ik in de
mooi gerestaureerde St.-Jeroenskerk Noordwijk deel aan de ingebruikneming van het Maarschalkerweerd-orgel van de voormalige Martinuskathedraal in Groningen dat na 30 jaar weer in ons land terug is. In
diezelfde kerk is ook een koororgel van Maarschalkerweerd geplaatst. Hier
heeft een parochie durven investeren met elan en is daar terecht heel trots
op!
En enkele weken terug kreeg ik verschillende groepen bezoekers op de
orgeltribune van de Bavokathedraal i.v.m. de open monumentendagen,
veel jonge gezinnen met kinderen. De meeste hadden nog nooit een kerk,
laat staan een orgel van nabij
gezien. Ik heb ze overgoten met
enthousiasme, laten horen dat ik helemaal in mijn eentje een strijkorkest
kon laten klinken, een fluit, een piccolo, een klarinet, een hobo, een fagot
en zelfs een contrafagot (Ik geef toe dat laatste kan lang niet elke organist
zich permitteren) en een echter fanfare. Ademloos stonden de kinderen en
de volwassenen te luisteren en te kijken naar de hoogste en de laagste
toon, het zachtste en het hardste geluid van het orgel. Ik liet ze de
frontpijpen tellen (103 stuks), dat was veel, om ze vervolgens te vertellen
dat dat nog helemaal niets was vergeleken met het totale aantal: meer dan
4.800. Aaaah....... Een meisje vroeg: mag iedereen in de kerk komen? Ja,
antwoordde ik volmondig. Als de deur open staat mag je altijd komen. De
Kerk is er voor iedereen en van iedereen!
Wie van ons heeft wel eens zijn parochiebestuur zonder dat daar enige
aanleiding toe was, uitgenodigd op de koortribune tijdens de orgelstudie of
tijdens een repetitie met het zangkoor, zodat ze persoonlijk kunnen
waarnemen wat hun kerkmusicus doet?
Wie heeft zijn parochiebestuur, al is het maar bij een functioneringsgesprek,
duidelijk gemaakt wat er allemaal komt kijken bij de repertoirekeuze, hoe
mooi wij muzikaal kleur geven aan de liturgie?
Als wíj het die mensen niet vertellen, kun je ze niet kwalijk nemen dat ze in
hun onwetendheid onze honorering ter discussie stellen of onverbiddelijk
verlagen. Wij moeten onze liefde en onze gepaste trots op ons mooie vak want ik weet zeker dat we die allemaal in ons dragen - uitdragen. Als we
dat wat meer zouden doen, krijgen we als kerkmusicus ook meer erkenning
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en kan de KDOV over een paar jaar haar 100-jarig jubileum als fiere
vereniging vieren.

Het orgel van de St.-Franciscus-Xaverius (De Krijtberg) te Amsterdam
René Verwer
In 1654 werd aan de Amsterdamse Singel, recht tegenover de Oude
Lutherse Kerk, in het pand ‘de Crijtbergh’ een schuilkerkje ingericht. Deze
kerk werd door Jezuïeten bediend. Dit was het begin van een bloeiende
geloofsgemeenschap, die tot op de dag van vandaag bestaat. In de loop
van twee eeuwen werd de kerk telkens vervangen of vergroot. Na het
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 kon de katholieke
emancipatie zich in volle omvang voltrekken. In de binnenstad verschenen
grote bedehuizen, waaronder de Mozes en Aäronkerk, de Posthoorn, Onze
Lieve Vrouw aan de Keizersgracht en de St.-Augustinus aan het Rusland.
In 1881 werd de eerste paal
van de huidige Krijtbergkerk
geslagen, op 3 december
1883
werd
de
kerk
geconsacreerd.
Het
neogotische bouwwerk is
een schepping van Alfred
Tepe (1840-1920), waaraan
kunstenaars als Wilhelm
Friedrich
Mengelberg,
Nicolas
en
Brom
hun
bijdragen leverden. Begin
jaren zeventig luidde voor
deze kerk de noodklok. De
afbraak ervan werd op het laatste moment voorkomen en de kerk is tegen
alle verwachting in gedurende de jaren tachtig volledig gerestaureerd.
In de bekende Broekhuyzen-verzameling (1855) treffen we gegevens over
vroegere orgels aan: in 1787 zou een zekere H. Meyer een orgel aan de
Krijtberg hebben geleverd dat telkens vergroot (en overgeplaatst) werd. We
zien namen van orgelmakers als Overdiek, Schothorst en Van den Brink. In
1835 leverde de (protestantse!) orgelmaker Jonathan Bätz een nieuw orgel
in een frontloze, classicistische kas. Het telde 9 stemmen op het hoofdwerk
en 6 stemmen op het positief, het pedaal was aangehangen.
In 1904 bestond de Krijtbergparochie 250 jaar. Het Bätz-orgel was in 1883
meeverhuisd naar de neogotische kerk maar het bleek te klein voor de
immense ruimte. De Amsterdamse firma P.J. Adema & Zoon kreeg
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opdracht voor een nieuw orgel met (gedeeltelijke) gebruikmaking van het
pijpwerk van Bätz. Adema vervaardigde een rein-pneumatisch instrument,
de windladen waren gemaakt volgens het systeem Nöhren. Mengelberg
ontwierp de dubbele kas, die werd geplaatst op de hoge, tweede tribune.
De dispositie telde 34 stemmen waarvan aanvankelijk veertien
gereserveerd. In 1922 is het orgel voltooid. De Principaal 16’ van het
hoofdwerk en de Violonbas 16’ van het pedaal zouden echter niet worden
geplaatst waardoor de orgelkasten zonder frontpijpen bleven. Deze situatie
bleef tot 1985; het front was van doek voorzien.
Tot de jaren tachtig moesten
organist en zangkoor bij elke
viering zeker vijftien meter
naar boven klimmen, maar in
de loop van de tijd gingen
alle muzikale activiteiten zich
bij het hoofdaltaar afspelen,
gesteund door een unitkoororgel. Eind jaren zeventig ontstonden plannen voor
de restauratie van het orgel.
De werkzaamheden omvatten het verplaatsen van het orgel naar de eerste, rechtertribune in de
omgeving van het altaar, elektrificatie van de tractuur, restauratie van het
pijpwerk en toevoeging van nieuw materiaal. Een nieuwe speeltafel werd op
de begane grond geplaatst, rechts van het altaar (thans links van het
altaar). De orgelkast (met nieuwe frontpijpen) en de zwelkast van het Reciet
zijn vanuit het middenschip zichtbaar. De werkzaamheden door Adema’s
Kerkorgelbouw (Antoine Schreurs) werden in september 1985 afgerond;
adviseur was Hans van der Harst.
Momenteel telt het orgel 33 stemmen (de Violonbas 16’ is nooit
gerealiseerd), waarvan elf uit 1835. Alleen de Trombone 8’ van het pedaal
is in 1985 nieuw gemaakt. Het instrument heeft een uitgesproken
romantisch karakter en is derhalve geschikt voor literatuur tussen 1850 en
1950.
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De dispositie luidt als volgt:
Hoofdmanuaal (C-g3)
Principaal
16’
Bourdon
16’
Prestant
8’
Salicionaal
8’
Holpijp
8’
Fluit harmoniek
8’
Quintadeen
8’
Octaaf
4’
Roerfluit
4’
Octaaf
2’
Cornet
V
Mixtuur III-IV-V-VI
Trompet
8’
Klaroen
4’

Reciet-expressief
Prestant
Viola di Gamba
Vox coelestis
Aeoline
Bourdon
Violine
Fluit harmoniek
Piccolo
Fagot
Trompet
Fagot-Hobo
Vox humana

8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
16’
8’
8’
8’

Pedaal(C-f1)
Contrabas
Subbas
Openbas
Cello
Openfluit
Bazuin
Trombone

16’
16’
8’
8’
4’
16’
8’

Werktuigelijke registers:
Pedaal + I, Pedaal + II, I + II, Tremolo II, Octaves graves II, Octaves graves I + Il, Zwelkast II
Literatuur:
S. van Blokland, Rooms-katholieke kerken in Amsterdam 1306-1935 (Amsterdam 2002)
C. Boer en Th. Proeskie, Orgels in Amsterdam (Amsterdam 1980)
C. Boer, De orgels in de Krijtberg, H. Franciscus Xaverius (Amsterdam 1985)

Historie
Jos Pijpers
70 jaar geleden. “Een brug te ver…………..”
De woorden “Een brug te ver…..” herinneren ons aan de dramatische
gebeurtenissen tijdens de slag om Arnhem die tussen 17 en 26 september
1944 in de Gelderse hoofdstad en omgeving plaatsvond.
Deze gebeurtenissen, met als gevolg vele gesneuvelde militairen en
burgerslachtoffers, grootscheepse vernielingen, de evacuatie van de gehele
bevolking, gevolgd door systematische plundering van de stad Arnhem,
behoorden tot de dieptepunten van de Tweede Wereldoorlog.
Naast de verfilming van het boek “Een brug te ver” van Cornelius Ryan en
de foto’s die de Arnhemse fotograaf P.J. de Booys tijdens de oorlog in het
geheim maakte, zijn vele boeken en brochures geschreven over de strijd
rond de Rijnbrug en de gevolgen ervan.
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Een enorm verlies op cultureel gebied was de vernieling van de Grote- of
Sint-Eusebiuskerk.

Foto: Het door de gebroeders Johann Michael en Johannes Wagner, Hoforgelbaumeister uit
Schmiedefeld in 1768/1769 gebouwde instrument. De dubbele adelaar van het Arnhemse
stadswapen bekroonde de middentoren van het rijk van snijwerk voorziene front.

Zondagmorgen 17 september 1944, terwijl de Britse eerste luchtlandingsdivisie, onder leiding van generaal R.E. Urquhart, onderweg was naar
Arnhem, werden in de meeste kerken de gebruikelijke zondagdiensten
gehouden.
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Een van de diensten vond plaats in de Grote of Sint-Eusebiuskerk. Zij
begon om 10.00 uur. De hervormde predikant ds. Joh. Gerritsen preekte
over psalm 91:5 “Gij zult niet vreezen……..”
Halverwege de dienst viel de stroom uit en de windvoorziening van het
orgel stopte, waardoor de organist de gemeentezang niet meer kon
begeleiden. “Het vermaarde Wagner-orgel had voor het laatst geklonken”.
Later op de dag braken de eerste gevechten uit in de binnenstad en rond
het hoofddoel: de Rijnbrug. De kerk lag in de frontlinie. Ondanks de
toenemende felle strijd was tot dinsdagmiddag een groep van de
kunstbeschermingsdienst in de toren paraat. Daarna werd het te gevaarlijk.
In de daaropvolgende nacht van dinsdag op woensdag raakten, als gevolg
van de beschietingen, toren en kerkdak in brand. Volgens de overlevering
waren de klokken voortdurend in beweging vanwege ketsende kogels en
granaten en de hierdoor onstane torenbrand. Het lugubere geluid ervan
klonk tot ver in de omtrek. De brandweer kreeg van de Duitsers geen
toestemming om te blussen. Daardoor raakte ook het kerkdak in brand,
waarna het gehele kerkgebouw met zijn kostbare historische inventaris een
prooi werd van het vuur.
En zo ging een van de schoonste instrumenten van Nederland verloren, het
orgel dat de befaamde organist Cornelis de Wolf tot zijn dood in 1935 vele
jaren bespeelde en waarvan zijn leerling en opvolger Simon C. Jansen de
vaste bespeler was.
Tijdens de hiervoor beschreven dramatische gebeurtenissen, werd ook de
r.-k. Sint-Walburgiskerk, waaraan kerkmusicus Herman Strategier was
verbonden, geheel vernield.
Bronnen:
Arnhem, 1944/1945, P.R.A. van Iddekinge
Door de lens van De Booys, P.R.A. van Iddekinge
Een brug te ver, Lloyd Clark
De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem, A.G. Schulte
Jubileumnummer van “Het Orgel” 1994
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Nederlands Gregoriaans Festival
Zie ook de website www.gregoriaansfestival.nl

NEDERLANDS GREGORIAANS FESTIVAL 2014
Siem Groot
Het Nederlands Gregoriaans Festival werd dit jaar voor de 5 e keer
georganiseerd. Opnieuw was Ravenstein (gemeente Oss) de locatie waar
concerten, scholapresentaties, workshops, lezingen en vieringen het
gregoriaans op verschillende manieren onder de aandacht hebben
gebracht. Bij de achttien onderdelen van het Festival waren ongeveer 1500
mensen aanwezig.
Hoofdmoot vormde het optreden van diverse zingende groepen. Twaalf
schola’s van amateurzangers hadden zich ingeschreven, drie
semiprofessionele kamerkoren uit Nederland waren uitgenodigd om te
komen zingen, alsmede twee buitenlandse gregoriaanse ensembles.
Marcel Verheggen (Maastricht) gaf een orgelconcert. Maria Jonas (Keulen)
verzorgde het avondconcert op zaterdag. Daarnaast kon men kennis
nemen van de ontwikkeling van het notenschrift (lezing over de neumen),
werden de slotconcerten van zaterdag en zondag ingeleid door de
vertolkers en vierde men liturgie in de NH-kerk en r.-k. St.-Luciakerk. Een
rijk programma.
Concerten
Het veelkleurige programma van het Festival in 2014 vertoonde felle en
fletse tinten. De uitgenodigde gezelschappen die louter gregoriaans
zongen, lieten veel indruk achter. Het Belgische ensemble Psallentes (o.l.v.
Hendrik Vanden Abeele) sloot het festival af met een gewaagde compilatie
van delen uit de Metten, Vespers en Completen van Pinksteren, Drieeenheidszondag en Sacramentsdag. Niet alleen doorbrak dit concert de
liturgische kaders door het inkorten van deze delen uit het Getijdengebed,
ook legde het ensemble van mannen en vrouwen de stukken dikwijls over
elkaar heen. De antifoon werd nog door de mannen gezongen, terwijl de
vrouwen de psalm al reciteerden. Voor sommigen een ‘belediging van het
gregoriaans’, voor anderen een prachtige manier van creatief omgaan met
dit repertoire buiten een liturgisch kader.
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Een andere ‘topper’ was Vox Werdensis, een groep uit Essen-Werden o.l.v.
Stefan Klöckner. Hun programma, Peregrinatio vitae, het leven als
pelgrimstocht, klonk helder, stevig, overtuigend, mede door instrumentale
afwisseling met fluit, quinterne (een voorloper van de gitaar, geliefd bij
minstrelen en amateurmusici in de 14e eeuw) en portatief. Voor zo’n
ensemble kom je naar een festival!
Het prachtige orgelconcert van Marcel Verheggen mag zeker niet
onvermeld blijven. Hij had zijn programma afgesteld op de thematiek van
het festival: LIJNEN. Met composities uit de 14e t/m 21e eeuw liet hij horen
hoe melodielijnen uit het gregoriaans bron en bodem zijn van diverse
composities, in uiteenlopende stijlen. Zijn vertolking van ‘Oneliner’,
festivalcompositie van Andries van Rossem, getuigde van fijnzinnige
interpretatie, uitgekiende registratie en overtuigend vakmanschap.
Zaterdagavond liet Maria Jonas horen hoe Maria, de Madonna van de Rijn,
in de 13e – 15e eeuw werd bezongen, ‘n prachtig concert, met een
duidelijke samenhang tussen gregoriaans en getropeerde gezangen,
tussen teksten in het Latijn en Oud-Duits. De Luciakerk, met haar fraaie
akoestiek, was een perfecte locatie om deze kerkelijke en devotionele
gezangen te laten weerklinken.
Aan drie kamerkoren was gevraagd om het thema LIJNEN uit te werken
vanuit het gregoriaans naar de meerstemmigheid. Het Ariosto Ensemble,
het Kamerkoor Mnemosyne en Ad Parnassum hebben zich ingespannen
om uit het repertoire vanaf de Renaissance tot aan onze dagen werken te
vinden die de band met het gregoriaans laten horen. Een paar voorbeelden:
het Alma Redemptoris Mater van Willaert, het Salve Regina van Josquin en
Obrecht, de Magnificat-antifonen (met gregoriaanse verzen) van Arvo Pärt,
het Rorate Coeli van Strategier. En alle drie: Ierusalem, door Andries van
Rossem geschreven voor dit Festival. Een aanwinst voor het eenstemmig,
eigentijds repertoire voor koren. Drie keer uitgevoerd, drie keer anders, een
boeiende ervaring!
De scholapresentaties
Er waren evenveel ensembles van vrouwen als van mannen: zes om zes.
En het moet gezegd dat de kwaliteit van de vrouwen veelal die van de
mannen te boven ging. Het uitvoeringen klonken frisser, geïnspireerder,
gedurfder. Bovendien kozen zij minder bekend repertoire, zoals Ars
Choralis Lochem (o.l.v. Els Dijkerman), dat delen uit het Gudula-officie liet
horen. Ook opvallend waren de Voces Caelestes (o.l.v. Hanneke v.d.
Grinten) en Audivi Vocem. Mooi ook hoe de Schola Iuventatis (meiden
tussen de 14 en 18) van de Bossche Kathedraal de gezangen van de
Hoogmis verzorgde. Van de mannenschola’s kwamen die van Nijmegen,
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Oss, Huissen en Venray het beste voor de dag. Franco Ackermans voorzag
alle optredens van een inhoudelijk commentaar, voornamelijk op het punt
van de uitvoeringspraktijk.
Workshops, lezingen en vieringen
Voor wie ook andere kost tot zich wilde nemen dan alleen het beluisteren
van gezangen, kon gevoed worden met een lezing over de neumen, het
oudste notenschrift van het gregoriaans. En de beide slotconcerten werden
vakkundig en met humor ingeleid door hun vertolkers, resp. Maria Jonas en
Hendrik Vanden Abeele.
Op zondagmorgen vierde men liturgie: een oecumenische dienst in de NHkerk (met de Capella Vacalis) en een Hoogmis in de Luciakerk. In deze
laatste viering speelde organiste Véronique van den Engh de
festivalcompositie tijdens de offerande.

Toekomst van het Festival: liturgische muziek vs. cultureel erfgoed
Het lijkt erop dat er meer toekomst voor het gregoriaans te vinden is bij
schola’s die niet per se aan een kerk verbonden zijn. De vanzelfsprekend
geachte kerkelijke binding lijkt niet langer garant te staan voor kwaliteit in
de uitvoering van het gregoriaans. Ook lijkt het wel of vrouwen zich meer
over dit repertoire ontfermen. Het stelt de vraag naar de toekomst van de
beoefening van dit repertoire. Gregoriaans als cultureel erfgoed, bron en
pijler van de West-Europese muziek, lijkt meer steun te krijgen van de
‘wereld’ dan van de ‘kerk’. Aantrekkingskracht van het gregoriaans wordt in
niet onbelangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de uitvoering. Dus zal
die kwaliteit ook geboden moeten worden. Die eis wordt niet gesteld aan de
zang tijdens de eredienst of liturgie; daar is de participatie van de
bijeengekomen gemeenschap meer (of soms zelfs louter) maatgevend.
Een festival staat of valt met de belangstelling. Voor het gregoriaans wordt
die verwacht en ook gezocht in de kerkelijke kringen. Het lijkt erop dat die
belangstelling in deze ‘achterban’ onvoldoende is. Is dat zo en hoe komt
dat? Zou het Festival in de afgelopen 10 jaar onbekend zijn gebleven, te
ver weg van de eigen woonplaats, niet boeiend genoeg om er een dag voor
uit te trekken? Is het programma en niveau niet aantrekkelijk (genoeg) voor
anderen die komen uit culturele interesse? Is de kerkelijke gregoriaanse
wereld niet geïnteresseerd in dit (of überhaupt een) Festival?
Het bestuur van het Nederlands Gregoriaans festival beraadt zich op welke
wijze het NGF een bijdrage zal kunnen blijven leveren aan een ‘levende en
levendige traditie van het gregoriaans’. Het heeft daarom wel al de data
vastgesteld voor de volgende editie: 28 en 29 mei 2016.
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Vacatures
Wij zoeken
EEN DESKUNDIGE EN ENTHOUSIASTE DIRIGENT(E)

De parochie van de Heilige Bavo, Herenweg 88 te Heemstede zoekt
per direct
een dirigent(e) voor het gemengde kerkkoor.
Het koor bestaat uit 30 leden en zingt
3 zondagen per maand in de viering van 10:00 uur en op
hoogtijdagen, behalve de zomervakantie (6 weken).
De repetities van het koor zijn op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur.
Het repertoire is traditioneel en gevarieerd: meerstemmige
Nederlandse missen en Nederlandse en Latijnse liederen.
De dirigent(e) is verantwoordelijk voor:
* liedadvies aan de liturgie werkgroepen en repertoire-keuze
* het leiden van een in de liturgie functionerend koor in samenwerking
met de organist(e);
* het leiden van de liturgische gemeenschapszang.
De kandidaat voor deze functie dient bij voorkeur in het bezit te zijn
van het Praktijkdiploma Kerkmuziek of vergelijkbaar.
Salariëring en rechtspositie volgens de richtlijnen van het bisdom.
Voor meer informatie: mevr. E.J.M.M.Kerkstra- Cramer, tel. 023 5281165 of e-mail ekerkstra-bavo@xs4all.nl.
Uw sollicitatie kunt u tot 1 oktober 2014 sturen aan de parochie
Heilige Bavo, Herenweg 88, 2101 MP Heemstede of e-mailen naar
bovengenoemd e-mailadres.
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De R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Halfweg is op zoek
naar een
enthousiaste dirigent m/v
voor haar gemengd koor St. Caecilia.
Het koor bestaat uit ca. 25 leden en heeft als doel het begeleiden van
alle Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen.
Repertoire van het koor is:
• Latijnse meerstemmige liederen en missen;
• Gregoriaanse wisselende gezangen;
• Nederlandse volkszang, meerstemmige liederen en missen.
Begeleiding en repetitie:
De begeleiding is zowel door orgel als piano.
Elke donderdagavond van 20.00. tot 22.00 uur.
Locatie kerkgebouw: Dr. Schaepmanstraat 7 te Halfweg.
Locatie repetitie: Dr. Schaepmanstraat 18 te Halfweg (t/o de kerk).
Onze voorkeur gaat uit naar een gemotiveerde en ambitieuze dirigent
die goed leiding kan geven en de groep kan enthousiasmeren, feeling
heeft met het genre, kan voorzingen waar nodig.
Het koor heeft, doordat een groot aantal leden al zeer lang lid is, een
speciale, eigen sfeer opgebouwd en heeft een goede onderlinge band
met elkaar.
Wij zijn op zoek naar die dirigent die ons bij het bovenstaande kan
helpen.
Betalingsregeling geschiedt volgens vastgestelde normen volgens
Rechtspositieregeling en Salarissen van de Nederlandse Bisdommen.
Heeft u vragen, neem dan contact op met de voorzitter van het koor
onder nummer (020 - 497 33 09).
Uw sollicitatie met CV kunt u richten aan:
Parochie O.L.V. Geboorte
Voorzitter van Gemengd Koor St. Caecilia
Dr. Schaepmanstraat 9a
1165 GP Halfweg

KDOV-blad Herfst 2014 | 24

Recensies
Ronald Ebrecht, Cavaillé-Coll’s Monumental
Organ Project for Saint Peter´s, Rome
Lexington Books, Lanham USA 2013
Paperback, 223 pagina’s
ISBN: 978-0-7391-8439-4
Prijs: € 35,99
René Verwer
Na
de
behaalde
successen met de orgels
in de St.-Sulpice (1862)
en Notre-Dame (1868)
werkte Cavaillé-Coll in
zijn vrije tijd aan een
ontwerp
voor
een
monumentaal orgel in de
Sint-Pieterskerk te Rome,
toereikend
voor
de
gigantische
afmetingen
van deze basiliek (lengte
220 meter, breedte 150
meter).
Dat
dit
aanvankelijk
discreet
gehouden bestek in 1875
in brochurevorm werd
gepubliceerd, is toe te
schrijven aan de invloed
van Cavaillé’s vrienden
Pierre
Lamazou,
toenmalig vicaris van de
Madeleine, en Xavier van
Elewijck, hoogleraar aan
de Leuvense Universiteit.
Beiden
onderhielden
belangrijke contacten met
Romeinse hoogwaardigheidsbekleders. Het boekje was lange tijd niet
verkrijgbaar. In 1979 publiceerde Peter Williams als onderdeel van de
Bibliotheca Organologica (Volume XXXXI) een facsimile-uitgave van de
Complete Theoretical Works of A. Cavaillé-Coll, waarin ook het Projet
d’orgue monumental pour la Basilique de St.-Pierre de Rome is
opgenomen.
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Het Romeinse orgelbestand stelde in de 19de eeuw niet veel voor.
Bezoekers, waaronder Mendelssohn, Gounod en Van Elewijck beklaagden
zich erover en de Franse organist Danjou betitelde de instrumenten als
pitoyables (= erbarmelijk). Ebrecht maakt geen melding van Duitse
importorgels, maar in 1894 en 1895 leverde de (niet-katholieke!) firma
Walcker een instrument aan de Academia Sancta Caecilia (gekeurd door
Enrico Bossi) en een klein verplaatsbaar tweeklaviersorgel (20 stemmen)
aan de Sint-Pieter (met dank aan Paul Peeters voor deze informatie;
Walcker kreeg een pauselijke onderscheiding en werd ‘pauselijk
leverancier’ van het Vaticaan). Van Franse zijde noemt Ebrecht een klein
Cavaillé-Coll-orgel voor het College Américain in Rome (1868). Cavaillé’s
rivaal Joseph Merklin kreeg in 1864 resp. 1879 opdrachten voor Trinità dei
Monti en de St.-Louis-des-Français, het laatste een drieklaviersorgel met 38
stemmen.
De orgelmakers Willis, Walcker en Cavaillé-Coll bouwden rond 1860
instrumenten van elk 100 registers. Uit de ondertitel van bovenstaand boek
‘Bigger Than Them All’ blijkt dat er veel wedijver onder orgelmakers
bestond om zeer grote orgels te vervaardigen. Het orgelproject van
Cavaillé-Coll telde 124 registers. In 1883 leverde Walcker een orgel voor de
Dom in Riga met hetzelfde aantal registers. Superlatieven zouden weldra
volgen (Sydney Town Hall, Hill, 1889, V/126; Breslau Jahrhunderthalle,
Sauer/Walcker, 1913, V/200).
Alphonse Simil die vanaf het einde van de jaren ’60 veel orgelkassen voor
Cavaillé-Coll ontwierp, maakte een concept voor een 20 meter brede en 26
meter hoge orgelkas, die de gehele westwand van de St.-Pieter besloeg.
Het enorme instrument zou over vijf manualen en pedaal 124 registers
tellen, voorts 16 ‘registres de combinaison’ (een quasi-vrije combinatie,
zoals nog aanwezig in de St.-Sulpice en Sacré-Coeur), 15 ‘registres de
composition’ (vgl. de Engelse traditie van vaste combinaties) en 28
voettreden/combinatiepedalen. Het orgel zou met 22 stemmen een (voor
Cavaillé-Coll) forse pedaalbezetting hebben, waaronder vijf 32’-registers
(St.-Sulpice telde slechts 12 pedaalstemmen op een totaal van 100
registers). Het Grand-Orgue en Grand-Choeur, tezamen 38 stemmen,
waren (evenals in de St.-Sulpice) bespeelbaar vanaf het eerste klavier. Er
waren twee zwelwerken gepland, Récit- en Solo-expressif, beide met 16
stemmen.
Ondanks grondige voorbereidingen kwamen de plannen voor de St.-Pieter
nauwelijks tot ontwikkeling. In 1877 berichtte Lamazou aan Cavaillé-Coll,
dat het al of niet doorgaan, of de vertraging niet moest worden
toegeschreven aan paus Pius IX, die zich in eerste instantie enthousiast
toonde, maar aan het kapittel van de St.-Pietersbasiliek. Van Elewijck had
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een stevige lobby gevormd, waarvan Liszt, Saint-Saëns, Philibert, Charles
Garnier (architect van de Opéra) en graaf Paul Chandon de Briailles (van
het champagnehuis Chandon & Moët) deel uitmaakten. Het orgel zou een
gift worden van de Franse katholieke gemeenschap. In 1881 en 1884, na
de verkiezing van paus Leo XIII richtte Cavaillé-Coll verzoekschriften aan
hem via diens secretaris, mgr. Cataldi. Aanvankelijk reageerde ook de
nieuwe paus welwillend en de orgelmaker liet een model 1:10 vervaardigen
dat in 1887 in de werkplaats aan de Avenue de Maine werd tentoongesteld
en een jaar later in Rome ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van
Leo XIII. De Parijse orgelmaker werd onderscheiden met het kruis van
Gregorius de Grote, maar de definitieve opdracht bleef men uitstellen.
Uiteindelijk liet Leo XIII weten dat áls er een groot orgel in de St.Pietersbasiliek zou worden gebouwd, dit door een Italiaan moest worden
gedaan. Niet erg verwonderlijk, want de Vaticaanse hiërarchie werd en
wordt nog steeds gevormd door Italianen.
Er zijn diverse andere redenen aan te voeren waarom het prestigieuze
project strandde. Het orgel speelde en speelt nog steeds geen grote rol in
de Romeinse liturgie, in tegenstelling tot de traditie in Frankrijk. Er waren
bovendien geen Italiaanse organisten die zich op een dergelijk reuzenorgel
konden profileren. Men had eenvoudig geen behoefte aan een dergelijk
groot orgel, wel aan kleinere koororgels. Cavaillé-Coll heeft daarvoor in
1891 en 1893 bestekken voor twee instrumenten geleverd, echter ook hier
zonder succes. Walcker had enige jaren later dus wel succes.
Na de dood van Cavaillé-Coll nam Mutin het project over, met Widor als
adviseur. Vanaf het midden van de 20ste eeuw leverden Willis (met Germani
als adviseur) en Klais (tot 2011!) bestekken in. Geen enkele orgelmaker is
ooit met een opdracht gehonoreerd.
De auteur bouwt in acht hoofdstukken een boeiend verhaal op, beginnend
met de successen van Saint-Denis en St.-Sulpice, ook de concertorgels
van Cavaillé (zelfs het orgel in de Opéra) komen aan de orde. Zijn relaas is
historisch goed onderbouwd en ook maatschappelijke gegevens heeft hij
erin verwerkt (o.a. de slechte relatie tussen het jonge Italiaanse koninkrijk
en het Vaticaan). Een aantal brieven van de direct betrokken mgr. GrassiLandi is in het boek opgenomen. Helaas moet de lezer een aantal onnodige
fouten voor lief nemen. Het aangeven van de toon ‘c’ als uitgangstoon van
de Diapason Normal (i.p.v. de ‘a’), een tweede Cavaillé-Coll-orgel voor
Antwerpen (in 1879?), onjuiste opgaven van registeraantallen of het
plaatsen van een balanstrede voor het Récit in de St.-Sulpice zijn
vergeeflijk, ernstiger is de melding van het ‘Grande Pièce Symphonique’ als
eerste deel van de Trois Pièces (p. 77).
De lezer die belangstelling heeft voor dit niet-gerealiseerde project en
vooral ook voor niet eerder publiceerde achtergrondinformatie, kan ik dit
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boek van harte aanbevelen (alle Franse en Italiaanse citaten zijn uiteraard
in het Engels vertaald).

Auteursrecht kerkkoormuziek
voeten getreden!

zeer

vaak

met

Ruud Hoogenboom
Onlangs las ik in een opinieartikel1) van Leen La Rivière, onder meer
medeoprichter van het Continental Art Centre, dat het Europees Hof
onlangs bepaalde, dat illegaal downloaden van muziek gewoon illegaal is.
Een open deur, maar hoe staat het dan met het uitvoeren en kopiëren van
bladmuziek door de koren in onze r.-k. kerkkoorpraktijk?
Overschrijven was normaal
Het 'overschrijven' is van alle tijden. Maar waar het vroeger met de hand
ging (en dus soms letterlijk monnikenwerk was) en later het beroep van
'kopiist' heel normaal was, is met de komst van de kopieermachine een
ware hoos aan overtredingen ontstaan, ook in de r.-k. kerkmuziekpraktijk
van de gewone parochie. Of het nu gaat om het overnemen van
bladmuziek, bewerkingen door dirigenten of liedteksten, het is vrijwel nooit
legaal en dus keurig betaald!
Over het algemeen is wel bekend, dat een werk (maar dan wel in de
oorspronkelijke versie) rechtenvrij is, als zowel componist als tekstschrijver
meer dan zeventig jaar geleden overleden zijn. Maar zelfs dan kun je niet
onbeperkt uit bundels kopiëren, omdat er ook nog zoiets is als
publicatierecht. Dan zul je dus naar de uitgever moeten.
Houdt de dief!
Al in 1986 verscheen bij Muziekuitgeverij en Drukkerij Annie Bank BV de
compositie 'Houdt de dief!' op tekst van Johan Nestor en muziek van Frank
Mierhout2). Normaliter "betalen wij cash of met de girokaart", maar "als wij
zelf kopieën maken gaat de auteur het werk staken. Geen muziek komt
meer in druk en dan gaat de koorzang stuk" staat op muziek.
Toen al vroeg verantwoordelijk uitgever Hans Oostendorp mij: "Ziet u kans
om aan het onderwerp in het Katholiek Nieuwsblad (ruime?) aandacht te
besteden? Wij hebben het idee dat het vooral de kerkkoren zijn die het
gebod 'Gij zult niet stelen' op grote schaal aan de laars lappen ter meerdere
glorie van God". Toen in januari 2009 het onderwerp ruime aandacht kreeg
in het Reformatorisch Dagblad3) verzuchtte hij wederom tegen mij: "Wij
hebben al jaren het idee dat het in de r.-k. kerk nog erger is: het stelen ter
ere Gods".
Ik geef hem geen ongelijk. Kijk eens in de bibliotheek van een doorsneeparochiekoor en tel de kopieën. Men hoort in een naburige parochie een
'leuk stuk' of leent van een koorlid elders een koorpartij. Even kopiëren en
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'klaar is Kees'. Zelfs het bestellen van de officiële begeleiding is overbodig;
die leent men ook óf de organist rommelt er wat begeleiding bij. Volgens
uitgever en componist/kerkmusicus Dirk Zwart "is illegaal kopiëren diefstal
en broodroof". Je kunt niet Gods boodschap zingen met gestolen muziek!
Volgens het Reformatorisch Dagblad (RD) komt het geregeld voor in
christelijke kring dat een organist een koor begeleidt, dat zingt van illegale

kopieën van zijn eigen compositie. Tsja, als je er wat van zegt, word je niet
meer als organist gevraagd ....! Zou het in r.-k. kringen zoveel beter zijn?
Amerikaanse bisschoppen
In 2007 publiceerde de Amerikaanse bisschoppenconferentie een
document over muziek en liturgie4). Hierin stond een apart hoofdstukje over
'Auteursrecht en gelovigenboekjes'. In een vijftal artikelen erkennen ze
ruiterlijk het (inter)nationaal auteursrecht; componisten, tekstschrijvers,
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uitgevers en hun personeel moeten "een eerlijke vergoeding krijgen voor
hun werk" en kerken "hebben een wettelijke en morele plicht om op de
correcte manier toestemming te verkrijgen en, indien vereist, te betalen
voor het vermenigvuldigen van gepubliceerd werk, zelfs al zijn de kopieën
slechts bedoeld voor gebruik door de gemeenschap" (105). "Veel uitgevers
verschaffen licenties en kennen andere praktische manieren om
toestemming te krijgen voor het vermenigvuldigen van teksten en muziek
voor gebruik door een liturgische gemeenschap". Pastoor en kerkmusici
moeten hiervan op de hoogte zijn (106). De bisschoppen hebben voor
uitgevers van publicaties voor volksdeelname de Guidelines for the
Publication of Participation Aids ontwikkeld (107).
Hymnen, gezangen en acclamaties dienen voor liturgische bijeenkomsten
goedgekeurd te worden "door de bisschop van het bisdom waarin ze
gepubliceerd zijn, om ervan verzekerd te zijn dat deze teksten het geloof
van de Kerk op een theologisch correcte manier tot uitdrukking brengen en
dat ze geschikt zijn voor de liturgische context" (108), feitelijk dus datgene
wat de Nederlandse liedcensoren ook doen! "Componisten die liturgische
teksten op muziek zetten, moeten de integriteit van de goedgekeurde tekst
respecteren" (109). Ook dat hoort bij auteursrecht, lijkt mij.
Nederlandse economencollege
In een brief d.d. 2 juli 2009 heeft de algemeen econoom van het Bisdom
Haarlem-Amsterdam, drs. E. Duijsens, de parochiebesturen geïnformeerd
over de geldende regels voor het kopiëren van bladmuziek. In het kort komt
de regelgeving hier op neer:
1. Bladmuziek wordt uitsluitend aangeschaft en aangevuld door aankoop
van de originele uitgave, omdat door de koopprijs aan de auteursrechten
van de componist, tekstdichter en muziekuitgever wordt voldaan.
2. Indien het kopiëren van bladmuziek, bijvoorbeeld wegens nietverkrijgbaarheid, noodzakelijk is wordt daarvoor toestemming gevraagd aan
de desbetreffende uitgever.
3. Indien een kerkkoor behoefte heeft om incidenteel kopieën te maken van
bladmuziek kan de parochie daarvoor een licentieovereenkomst aangaan
met de Stichting Musicopy. Volgens deze licentieovereenkomst is het
kopiëren dan uitsluitend toegestaan in de volgende gevallen: voor een
enkel, later bijgekomen koorlid; om aantekeningen op te maken; om
beschadigde of zoekgeraakte partijen te vervangen of om de originele partij
te vergroten of te verkleinen.
Hij eindigt met "De betaling van auteursrechten is niet centraal geregeld
door het bisdom of de kerkprovincie, ieder parochiebestuur is er dus zelf
verantwoordelijk voor dat de wetgeving op dit gebied wordt nageleefd".
Vreemd genoeg is deze brief nooit verstrekt aan alle koorbesturen, deze
moesten het lezen via de Gregoriusvereniging5). En hoeveel r.-k. kerkkoren
zijn toen in actie gekomen?
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Vragen en antwoorden
Genoemde stichting Musicopy, in 1995 als initiatief van 172 uitgeverijen
begonnen, kwam in 2007 uitvoerig in het nieuws, omdat het actief
controles uitvoerde bij muziekverenigingen en wel op een zodanige manier,
dat toenmalig minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin, de stichting
vermaande, omdat ze ten onrechte de indruk wekte een opsporingsdienst
te zijn. Begin 2011 werden de activiteiten overgedaan aan de Stichting
Stemra6).
Op 11 december 2009 organiseerde Kunstfactor een conferentie over
Auteursrecht in de Amateurkunst, een dag in het teken van het 100-jarig
bestaan van de Auteurswet in 2012. Daar bleek dat theatergroepen,
orkesten en koren in de praktijk met veel onduidelijkheden zitten. Zelfs de
waslijst aan FAQ's met bijbehorende antwoorden op de Buma/Stemra-site
(www.bumastemra.nl) kan dit niet veranderen. Men zag hier een taak voor
Kunstfactor7).
De CNV-Kunstenbond had destijds de website
www.auteursrechtkenniscentrum.nl, "handig voor gebruik in onder meer
kerk, koor en gemeente". Tegenwoordig word je doorgelinkt naar
www.auteursrecht-info.nl van het gelijknamige centrum, een initiatief van
CNV-Kunstenbond, Continental Sound, CCLI, Small Stone Media, CRAM
en CMG. En het zou niet overbodig zijn om bij de muziekopleidingen ook
aandacht te besteden aan auteursrecht.
Waarom kopiëren?
Is bladmuziek duur? Er zijn dure en goedkope werken, maar wat denkt u
dat andere hobby's kosten: sporten, verzameling aanleggen, reizen, een
avondje naar een concert of musical. En zo kunt u er zelf ook nog wel een
paar bedenken. Het verschil met muziek maken is dat u het tennisracket
niet zo eenvoudig kunt namaken en dat u ook niet gratis op vakantie kunt.
Elke hobby kost geld en bladmuziek is, net als spijkers bij de timmerman,
noodzaak8).
Ongetwijfeld is gemakzucht een reden. Maar is
daar het koorbestuur niet
voor? Geld kan ook een
reden zijn, maar men
wordt wel geacht de wet
na te leven. "Als we ons
aan de letter van de wet
houden, kunnen we het
koor wel opdoeken", zou
niet mogen gelden. Contributieverhoging zou dan de oplossing moeten zijn.
De belangrijkste reden lijkt mij, dat men op de een of andere manier niet
'voelt' dat men fout zit met het zingen van gestolen muziek. Het geweten is
uitgeschakeld als het om illegaal kopiëren gaat, want je geeft toch ook niet
alles op aan de belastingdienst? Maar wat zegt Jezus: "Geef aan de keizer
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wat des keizers is ..." (Mt. 22,21; Mc. 12,17; Lc. 20,15). Vervang keizer
eens door componist of uitgever. "De arbeider is zijn loon waardig" (Mt.
10,10; Lc 10,7), toch? Juist christelijke of katholieke koren zouden zich
hierin moeten onderscheiden9).
Eigenlijk heeft een kinderkoor het gemakkelijk. De meeste kinderen kunnen
geen noten lezen, dus je typt 'gewoon' de tekst op een blaadje. Mag
auteursrechterlijk ook niet! Ze mogen wel uit hun hoofd zingen, dan heb je
met Stemra niets te maken, maar wel met Buma, als je het uitvoert.
Misschien ligt daar een deel van de oplossing? Thuis studeren met je legale
oefenkopie en op de repetitie en uitvoering alles uit het hoofd?
Nederland is een van de weinige landen, die kopiëren voor
studiedoeleinden toestaat, maar dan bedoelt de wetgever het analyseren
van een stuk, niet het instuderen voor een uitvoering.
De plek waar men zingt
Om de compositie uit te mogen voeren is de plek waar men zingt van
belang. Zingt het koor in de eigen parochie/gemeente of in een
verzorgingstehuis of tijdens een concert. De Buma, die over de
uitvoeringsrechten gaat, biedt voor die gelegenheden regelingen aan,
afhankelijk van het aantal keren zingen 'buiten de deur'.
Voor het uitvoeren van muziek in de r.-k. liturgie heeft de Nederlandse St.
Gregoriusvereniging
(NSGV)
via
de
Verenigde
Nederlandse
Korenorganisaties (VNK) de uitvoeringsrechten collectief geregeld. Nu de
NSGV als behartiger van alle r.-k. parochiekoren feitelijk niet meer als
zodanig erkend wordt door de Nederlandse Bisschoppenconferentie,
bevinden de huidige parochiekoren zich in een schemergebied!
Ook de gemeentezang/volkszang tijdens de protestantse eredienst of
katholieke liturgische vieringen en de begeleiding van het orgel vallen,
volgens mr. P.J. den Boef, niet onder het auteursrecht. "Hierbij doet het niet
ter zake of de eredienst een besloten of openbaar karakter heeft".
Gemeenteavonden, kooruitvoeringen en huwelijksbevestigingen (?) vallen
hier kennelijk niet onder. "Strikt genomen valt de orgelmuziek vóór en na de
eredienst" ook niet onder deze regeling!10)
Buma/Stemra
Uitgeverij Annie Bank meldt op haar website11): "Begin november 2013
hebben koren, aangesloten bij een van de bij VNK aangesloten
korenorganisaties, een brief van Stemra gekregen over een 'Regeling
kopiëren van bladmuziek'. De in deze brief aan de koren aangeboden
overeenkomst betreft het additioneel kopiëren, welke overeenkomst tot voor
een paar jaar geleden door de stichting Musicopy werd aangeboden. In de
overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat het koor altijd netjes voor ieder lid
het materiaal aankoopt. Verder zou dan een kopietje gemaakt mogen
worden als vlak voor een concert blijkt dat er van een werk een exemplaar
te weinig is of de koffie er overheen is gegaan. Ook een vergroting maken
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van een aangekocht exemplaar zou dan mogen of een exemplaar om te
betekenen. De verdere voorwaarden kunt u lezen in de brief van Stemra.
Wat u natuurlijk wilt weten is of het zinnig is deze overeenkomst aan te
gaan en daarvoor de factuur van Stemra te ontvangen. Annie Bank Edition
is van mening dat als het koor altijd voor ieder lid een exemplaar koopt, het
niet nodig is om deze overeenkomst aan te gaan. Een vergroting maken
mag formeel ook wel niet, maar als het werk gewoon is aangekocht dan lijdt
er niemand schade. In principe is een 'additionele licentie', zoals Musicopy
die tot 2011 aanbood, volgens de Korenbonden niet nodig. Als je het
jaarlijks te betalen bedrag afzet tegen het bijkopen van ontbrekende
exemplaren ben je goedkoper uit met het laatste.
De auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra laat overigens haar
copyrightgegevens van muziek vanaf maart 2014 verwerken en beheren
door de Zweedse organisatie International Copyright Enterprise (ICE),
waarmee ze een vijfjarige overeenkomst heeft12).
Arrangeren
Als een musicus een arrangement wil maken, heeft hij daarvoor
toestemming van de componist nodig. Het auteursrecht van de
oorspronkelijke compositie ligt immers bij de componist of, in de meeste
gevallen, bij diens uitgever. Deze musicus zal dus éérst met hen contact
moeten opnemen. En er is pas echt sprake van arrangeren als het werk
harmonisch, melodisch of ritmisch substantieel veranderd is. Maar hoe
vaak worden niet twee of drie nootjes veranderd, de eigen naam erboven
gezet of het woordje 'traditioneel', waardoor het voor rechthebbenden lastig
wordt om erachter te komen?
Een cd maken? En internet? Kerktelefoon?
Bij cd-opnames zullen koor of parochie moeten nagaan waar de
reproductierechten liggen. Dat wordt meestal door de platenmaatschappij
gedaan, maar als je de cd in eigen beheer uitgeeft, zal men zelf een
regeling moeten treffen met Stemra.
"Voor het op internet zetten van tracks of fragmenten ervan is toestemming
nodig van Buma/Stemra. Het plaatsen van muziektracks op de website is in
auteursrechtelijke termen namelijk een nieuwe openbaarmaking", meldt het
RD van 12 januari 2009. En een concert-/kerkdienstfilmpje op YouTube
dan? Ja, dat mag. In december 2009 tekenden Buma/Stemra en YouTube
een overeenkomst voor alle muziek in video's die op YouTube worden
(gehost), of gestreamed (een link naar een YouTubefilmpje op je eigen blog
of website). Maar als het filmpje op je koorsite (of parochiesite) te zien is
ben je als koor/parochie zelf verantwoordelijk voor het openbaarmaken van
muziek!13)
Het openbaarmaken van vieringen via de kerktelefoon of een
kerkinternetsysteem levert ook auteursrechterlijke bezwaren op. Ook
achteraf is de dienst voor elke internetgebruiker toegankelijk. "We stuiten
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hier op de grenzen die de Auteurswet stelt", zegt mr. P.J. den Boef. Een
koor kan bezwaar maken als de uitvoering op deze manier wordt
uitgezonden. Formeel moet het koor dus zelfs toestemming verlenen.14)
Volgens Leen La Rivière, voorzitter van de CNV-Kunstenbond, kan de
Collectieve Regeling van o.m. de PKN en r.-k. Kerk (de
eredienstplusregeling) "worden uitgebreid met een extra plusregeling voor
kabeltelefoons, internet en cd's".15)
Wat nu ...
Stel, de bibliotheekkast van je parochiekoor ligt vol met kopieën. Leen La
Rivière zegt in het RD: "Koren zouden met uitgevers deals moeten sluiten.
Je kunt zo'n collectie in één keer met uitgevers afkopen. Dat kost het koor
15 procent van de nieuwprijs".16) Ik vraag mij af, of die regeling nog steeds
van kracht is.
Omdat veel parochies opgaan in nieuwe fusieparochies of in een Personele
Unie is het logisch, dat het eigendomsrecht (betaler is doorgaans het
parochiebestuur) nu geldt voor alle parochiekoren onder dat nieuwe
bestuur. Daarmee is het uitlenen aan 'andere parochiekoren' onder
hetzelfde bestuur legaal.
Uitgeverijen van kerkmuziek beseffen natuurlijk ook, dat de verkoop van
hun bladmuziek door de vergrijzing en secularisatie gevaar loopt. Bij
uitgeverij Gooi & Sticht kunnen o.a. Nederlandstalige missen (van o.a.
Bartelink, Van der Putt en Raas en het repertoire van Huijbers, Löwenthal
en Oomen) op een eenvoudige wijze legaal worden gedownload van
www.gooiensticht.nl. Voor een koorpartituur betaalt men eenmalig een
gering bedrag om hem vervolgens zelf maximaal dertig keer te kopiëren.17)
Teksten projecteren
Michel Hagen vraagt zich af: "Komt er ooit een soort relireader, een ereader ter vervanging van de liedbundels bijvoorbeeld? Ooit werd gelezen
van een boekrol, de scroll. Als op een tablet de tekst automatisch scrolt,
komen we zelfs weer wat in de buurt van de boekrol uit de tijd van
Jezus".18) Dit zou dan voor individueel gebruik zijn; iedereen zijn eigen
tablet.
De uitgever van het vorig jaar uitgekomen protestantse 'Liedboek' brengt
een digitale versie op de markt. Tegen vergoeding kun je onbeperkt
liederen downloaden met of zonder noten. En de afdracht voor de royalty's
is gelijk ook geregeld. Jeroen de Wit meldt dit in het blad 'Opmaat' van de
NSGV-Den Bosch.
Afgezien van de praktische kant van het gebruik van beamers ("Dan moet
er wel een capabele bedienaar van de techniek zijn."), zegt De Wit: "Voor
katholieken kan het bezwaarlijk zijn, dat het diascherm de aandacht afleidt
van het sacrale: het ritueel, de altaartafel, het kruis en het tabernakel.
Bovendien ontsiert het witte doek de kerkruimte".
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Hij sluit af met "Tot slot voor stoute parochies: met de projectie van liederen
is censuur nauwelijks uitvoerbaar… Ik verklap het maar."19), als tip om de
liedcensoren van de missaaltjes van Berne Heeswijk of Gooi & Sticht te
omzeilen. Alsof in de meeste parochies al niet jarenlang 'parochiebundels'
met vele liedteksten en al dan niet goedgekeurde eucharistische gebeden
bestaan! Ook die zijn een ernstige overtreding van het auteursrecht!

Bij een (jongeren)dienst 'horen' (eigen?) liedteksten, gedichten e.d.,
meestal in de vorm van een zelfgemaakt boekje (fotokopie) en eventueel
projectie op een scherm of muur. "Dit is zo enorm uit de hand gelopen dat
in 1989 Christian Copyright Licensing International (CCLI) werd opgericht.
Hierin werken bijna alle muziek- en tekstuitgeverijen samen. Iedere
plaatselijke kerk kan aan deze regeling deelnemen. Voor een redelijk laag
bedrag per jaar mag je alles gebruiken, afdrukken en projecteren (ook op
de computer opslaan en onderling in de kerk doorzenden)"20), aldus Leen
La Rivière, die hierbij nauw betrokken is.
Het projecteren van teksten is in de evangelische en charismatische
beweging ook al heel gewoon. Cabaretier Tim van Wijngaarden heeft er
'geen problemen' mee, omdat sommige liedteksten "een diepgang hebben
waarmee je moeiteloos de overkant haalt zonder zwemdiploma. Ons
geheim: we [...] projecteren de teksten. Dat is ook een manier om
liedteksten niet te diep op je te laten inwerken. Voordat je werkelijk
doorhebt wat je zingt, ben je alweer bij de volgende slide aanbeland"21).
Kritiek op Buma/Stemra
Een groot punt van kritiek is de manier waarop Buma/Stemra in kaart
brengt welke muziek er wordt uitgevoerd. De 'steekproefmethode' is
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voordelig voor de 'grote jongens'. Dirk Zwart meldt in RD: "Als je geluk hebt,
zit je soms in de steekproef. Daar wordt dan een bepaalde
vermenigvuldigingsfactor op losgelaten, vanuit de gedachte: als je in de
steekproef zit, wordt je werk vaker uitgevoerd". Zelf heb ik in dertig jaar
kerkmusicus-zijn nog nooit Buma/Stemra op bezoek gehad om alle
uitvoeringen/bladmuziek van het afgelopen jaar eens door te nemen. Ik ken
ook geen collega's, die wel bezoek hebben gehad!
Hoewel Buma/Stemra dus ook weleens onder vuur ligt22), voldoet ze
doorgaans wel aan haar verplichtingen naar auteurs en componisten/arrangeurs. In 2008 had ze overigens al een titelcatalogus met zo'n
anderhalf miljoen titels uit het gehele wereldrepertoire.23) Ook een mooie
bron van informatie.
Tot slot
Het zou toch mooi zijn als er eindelijk een begin zou worden gemaakt van
het betalen aan rechthebbende kerkmusici/uitgevers door het in de juiste
aantallen kopen van bladmuziek, regelen van legale kopieën en betalen
voor uitvoeringen in en buiten de liturgievieringen. 'Geeft aan de
kerkmusicus/uitgever wat hem toekomt', immers: 'de arbeider is zijn loon
waardig'. (Ruud Hoogenboom)
Voetnoten:
1) Leen La Rivière, Illegaal is illegaal. Ook voor christenen, in: Katholiek Nieuwsblad nr.31, 1-8-2014.
2) Annie Bank, 11.460.001 / Mie 001
3) In januari 2009 was het auteursrecht bij (kerk)koren in het Reformatorisch Dagblad (RD) een hele hype.
Zie dossier 'Auteursrecht' (Kerk en Religie) van het Reformatorisch Dagblad:
- Jan-Kees Karels en Jaco van der Knijff, De Lofstem niet bang voor Buma, in: RD, 12-01-2009
- Jan-Kees Karels en Jaco van der Knijff, Gods boodschap met gestolen muziek, in: RD, 19-01-2009
- Cultuurredactie, Twee nootjes veranderen, en klaar is Kees, in: RD, 19-01-2009
- Hoofdredactioneel commentaar, Geeft dan den rechthebbende ..., in: RD, 20-01-2009
- mr. P.J. den Boef, Kerken te laks over auteursrecht, in: RD, 26-01-2009
- Leen La Rivière, Kerk moet regeling treffen over auteursrecht, in: RD, 27-01-2009
4) Sing to the Lord - Music in Divine Worship, in Martin Hoondert e.a. (red.),
Godlof! Maar hoe?, 2013, p.114-115
5) Over het kopiëren van bladmuziek, in: Nieuws van de Gregoriusvereniging, augustus 2009, p.3
6) http://www.korpsmuziek.nl/node/2703
7) Werk aan de winkel, Auteursrecht in de Amateurkunst, in: Zingmagazine nr.31, maart/april 2010, p.4;
zie ook www.bumastemra.nl/over-bumastemra/faq/
8) http://www.anniebank.nl/AB/NL/Frame.htm
9) Hoofdredactioneel commentaar, Geeft dan den rechthebbende ..., in: RD, 20-01-2009
10) mr. P.J. den Boef, Kerken te laks over auteursrecht, in: RD, 26-01-2009
11) http://www.anniebank.nl/AB/NL/Frame.htm
12) Europese samenwerking voor Buma/Stemra, in: Noordhollands Dagblad, 8-8-2013
13) Concertfilmpje op YouTube, in: Zingmagazine, nr.32, mei/juni 2010
14) mr. P.J. den Boef, Kerken te laks over auteursrecht, in: RD, 26-01-2009
15) Leen La Rivière, Kerk moet regeling treffen over auteursrecht, in: RD, 27-01-2009
16) Cultuurredactie, Twee nootjes veranderen, en klaar is Kees, in: RD, 19-01-2009
17) Over het kopiëren van bladmuziek, in: Nieuws van de Gregoriusvereniging, augustus 2009, p.3
18) De Relireader - Hagenpreek, in: Katholiek Nieuwsblad, nr.32, 9-8-2013; zie ook www.hagenpreken.nl
19) Jeroen de Wit, Zingen buiten het boekje?, in: Opmaat (NSGV, 's-Hertogenbosch),
jrg.19, nr.1, augustus 2013, p.1
20) Leen La Rivière, Kerk moet regeling treffen over auteursrecht, in: RD, 27-01-2009
21) Tim van Wijngaarden, Het nieuwe Liedboek, in: EO-Visie, nr.30/31, 27-7 t/m 9-8-2013, p.7
22) Zo werd op 27 augustus 2013 het Clean Music Consortium gelanceerd om 'gedupeerde eisers' samen te
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laten optrekken om hun 'significante miljoenenclaims jegens Buma/Stemra' te versterken, omdat ze hun
eigen regels met voeten treden en er sprake zou zijn van 'vriendjespolitiek'. Ton de Lange, Groep eisers
zet Buma/Stemra verder onder druk, in: Noordhollands Dagblad, 28-8-2013
23) Slimme sites voor zangers, in: Zingmagazine, maart/april 2008; zie ook www.bumastemra.nl

Berichten
Laurentiuspenning voor KDOV-voorzitter Ton van Eck
Op zaterdag 21 juni 2014 heeft Ton van Eck de Laurentiuspenning van het
bisdom Rotterdam gekregen voor zijn inspanningen op orgelgebied in het
bisdom. De econoom van het bisdom, Mr. J.G.C. Bakker, speldde hem in
de Bedevaartskerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in Brielle deze
onderscheiding op bij gelegenheid van de heringebruikname van het uit
Zwijndrecht afkomstige Maarschalkerweerdorgel.
Kerkmusici in het bisdom Rotterdam waren te gast in Brielle
Op zaterdag 21 juni jl. werd het Maarschalkerweerdorgel in de
Bedevaartkerk HH. Martelaren van Gorcum te Brielle in gebruik genomen.
Het bisdom Rotterdam had voor deze gelegenheid alle kerkmusici van het
bisdom, amateur en beroeps, uitgenodigd om de ingebruikname bij te
wonen. De dag begon met een
eucharistieviering waarin Mgr.
Van den Hende hoofdcelebrant
was en waaraan de Kathedrale
Laurentius & Elisabeth Cantorij
onder leiding van Marc Schaap
medewerking verleende. Aart de
Kort
bespeelde
het
gerestaureerde orgel. Tijdens de
Mis werd de Bavomis van Jan
Valkestijn gezongen, alsmede
delen uit de cantate Wer nun den
lieben Gott lässt walten van Felix
Mendelssohn-Bartholdy.
Om de feestvreugde te verhogen werden kerktoetreders ook uitgenodigd.
Na de mis was er een lunch en een orgeldemonstratie.
De Bedevaartskerk, gebouwd op de plaats waar in 1572 negentien roomskatholieke priesters door de Watergeuzen werden vermoord, werd in 1931
gebouwd naar ontwerp van H.P.J. de Vries.
Aanvankelijk werd de orgelbegeleiding verzorgd door een harmonium, later
door een eenklaviers electronium. In 1999 werd door het bisdom Rotterdam
een orgel aangekocht dat op dat moment, ongebruikt, aanwezig was in de
H. Hartkerk te Zwijndrecht. Dit orgel was oorspronkelijk in 1876 door P.
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Maarschalkerweerd & Zn. gebouwd voor de Barbarakerk te Bunnik en was
in 1938 naar
Zwijndrecht overgeplaatst. Recent werd het orgel door de Elbertse
Orgelmakers te Soest gerestaureerd en teruggebracht naar de
oorspronkelijke dispositie.
Tijdens de mis deelde mgr. Van den Hende mee dat er in bisdom
Rotterdam een orgelfonds is gesticht om instrumenten van gesloten kerken
te kunnen herplaatsen.
Deel 11 Hymnologie
Heden is het elfde deel van de serie over Hymnologie, Een geschiedenis
van de strofische zang in de westerse christelijke kerk uitgekomen. Omdat
er heel veel over deze periode is te melden, zal deel 11 in twee delen
worden uitgegeven. Dit deel is dus deel 11a. Het gaat over de
ontwikkelingen van de hymnologie in Nederland in de periode tussen 1600
en 1800. Er komen veel pogingen om Datheens berijming te verbeteren of
te vervangen aan de orde. Geen van de pogingen heeft succes, totdat
uiteindeliijk de Staten Generaal in 1733 besluiten dat Datheen vervangen
moet worden. De psalmberijmingen die bij de Lutheranen in Nederland in
gebruik zijn geweest, komen ook aan de orde. Het boek bevat veel
afbeeldingen, telt 296 pagina’s en kost € 27,95 (excl. verzendkosten van €
3,75). Mocht u belangstelling voor het boek hebben en het willen bestellen,
dan kan dat vanaf heden via arie.eikelboom@wxs.nl.
Promotie Petra van Langen
Petra van Langen promoveert op woensdag 24 september 2014 om 14.30
uur te Nijmegen (aula Radboud Universiteit). De titel van haar proefschrift is
'Muziek en religie, katholieke musici en de confessionalisering van het
Nederlandse muziekleven 1850 - 1948.
In deze sociaal- en cultuurhistorische studie beschrijft zij hoe in Nederland
tussen 1850 en 1948 een specifiek katholiek muziekleven met eigen
katholieke muziek ontstond en vorm kreeg. De hoofdrollen in deze
geschiedenis zijn weggelegd voor twaalf katholieke kerkmusici, onder wie
bekende namen als Jos Verheijen, Hubert Cuijpers en Willem Andriessen,
maar ook musici die vooral op lokaal niveau gewaardeerd werden, zoals
Henry Cooymans, Elbert Franssen en Jacques Ruijgrok. Aan de hand van
verschillende casussen uit de dagelijkse praktijk van deze musici laat Van
Langen zien waar de grens tussen het katholieke en het overige
Nederlandse muziekleven lag, hoe deze in de loop van de tijd verschoof en
in het bijzonder welke rol de katholieke kerkmusici hierin hebben gespeeld.
Van Langen beperkt zich niet tot het muziekleven binnen de kerk, maar
besteedt ook expliciet aandacht aan de ontwikkeling van een katholiek
muziekleven buiten de kerk.
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KSSG: opvolger voor DSGV Haarlem-Amsterdam
Op woensdag 3 september jl. – de gedachtenis van de heilige Gregorius de
grote – heeft Mgr. Punt het decreet ondertekend waarmee de oprichting
van de Kerkelijke Stichting Sint Gregorius in het bisdom HaarlemAmsterdam (KSSG) een feit werd. Deze stichting stelt zich ten doel om
onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop de studie en de
beoefening van de kerkmuziek te bevorderen en neemt daarmee de taak
over die tot nu toe werd uitgevoerd door de NSGV Haarlem-Amsterdam.
www.kssg-ha.nl
Herman Strategierstichting
De Nederlandse kerkmusicus Herman Strategier heeft een grote bijdrage
geleverd aan de liturgische muziek. Onder verantwoordelijk van de Herman
Strategier Stichting verschenen inmiddels een biografie en een cd met
orgelwerken. In zijn nalatenschap is veel eenstemmige liturgische muziek
op Nederlandse teksten aangetroffen, die Strategier componeerde voor de
Abdij Maria Toevlucht in Zundert. De Herman Strategier Stichting is
begonnen met de publicatie van een aantal van deze werken. Als eerste
werk is nu uitgebracht de eenstemmige mis voor de zondagen in de Advent
en Veertigdagentijd uit 1982. Om de bruikbaarheid te vergroten heeft
Strategier later een ‘Ere zij God’ aan toegevoegd, zodat de mis gedurende
het gehele kerkelijk jaar kan worden uitgevoerd. De mis kan worden
uitgevoerd door vrouwenkoren of kinderkoren.
De volledige partituur kost € 3,45 excl. Btw en verzendkosten en kan
worden besteld via www.hermanstrategier.nl
Floris van der Puttjaar 2015
De voorbereidingen voor het Floris van der Puttjaar zijn in volle gang. In
2015 is het 100 jaar geleden dat deze priestercomponist werd geboren. En
het is 25 jaar geleden dat hij stierf. Het jaar wordt geopend met een
herdenkingsconcert door de Schola Cantorum van de Sint-Jan op zondag 7
december as. Om 16.00 uur in de Bossche kathedraal. Hoofdmoot van het
concert is het proprium voor het feest van Maria Onbevlekt Ontvangenis,
dat in 1945 in première ging.
Gedurende het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd. Op 31
januari en 3 oktober vinden zangdagen plaats rond bekend en onbekend
repertoire van Van der Putt.
In oktober zal een website www.florisvanderputt.nl van start gaan.
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