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Mededelingen 
 

 

Jaarvergadering KDOV op zaterdag 12 oktober 2019 
Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de KDOV op zaterdag 12 
oktober 2019 in en rond de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. 
 
Wilt u zich aanmelden/afmelden voor de vergadering uiterlijk vrijdag 11 
oktober bij secretaris@kdov.nl ? 
 
Wij stellen het op prijs uw evt. vragen voor de rondvraag in de vergadering 
te ontvangen per e-mail: secretaris@kdov.nl . 

  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
In de jaarvergadering zullen we met elkaar spreken over de ontwikkeling 
van de rechtspositie. 

  

mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
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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; 14 september 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: 
P. (Paul) Houdijk, Rademakersgilde 115, 3994 BR Houten, 30 juni 2019 
 
Nieuw adres: 
A.J. (Fons) Kronenberg, Houttuinen-Oost 48, 7325 SX Apeldoorn 
R. (Rein) Boeijen, Wuyvenhaerd 45, 5221 RC Den Bosch 
 
 

Dagprogramma jaarvergadering KDOV 
op zaterdag 12 oktober 2019 in Hengelo 

10.30 - 11.00 u   Ontvangst en koffie:  
Locatie: Pastorie St. Lambertusbasiliek, Enschedesestraat 1, 7551 EE 
Hengelo 

11.00 - 12.30 u   Jaarvergadering 

12.30 - 12.45 u   Toelichting over de koorschool door Louis ten Vregelaar 

12.45 - 13.45 u    Lunch 

13.45 - 14.45 u   Middagprogramma 

14.30 u   Sluiting 

mailto:penningmeester@kdov.nl
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Middagprogramma bij jaarvergadering KDOV 

Concert door de Koorschool Lambertus Hengelo o.l.v. Louis ten Vregelaar, 
m.m.v. Maarten Wilmink orgel 

- Kyrie   
- Gloria   
- Heilig   
- Lam Gods   
- Ave Maria   
- A festive Gloria   
- I will praise you Lord   
- You raise me up   
- Bonse aba   
- Banaha   
- This song   

F. Caudana 
G. Haverkate 
A. de Kort 
L. ten Vregelaar 
C. Franck 
J. Althouse 
P. Inwood 
B. Graham/R.Lovland 
Trad. Zambia 
Trad. Congo 
I. Antognini   

Orgelconcert door Maarten Wilmink 

- Cortège et litanie   
- Sonate V  1. Allegro   
- Sicilienne (24 pièces de Fantaisie) 
- Les enfants de Dieu   
- Dieu parmi nous 

M. Dupré 
J.S. Bach 
L. Vierne 
O. Messiaen 
O. Messiaen 

  
 

Agenda jaarvergadering KDOV 2019 
 

1. Opening;  aanvang 11.00 u 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 (p.4) 
 

4. Jaarverslag secretaris 
 

5. Financiën: 
a. Jaarverslag penningmeester (p.8) 
b. Verslag kascommissie 
c. Begrotingen (p.8) 
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6. Rechtspositie kerkmusici 

         
7. Rondvraag 

(het bestuur stelt het op prijs om vragen van tevoren per e-mail 
secretaris@kdov.nl te ontvangen) 
 

8. Sluiting 
 

 

Notulen van de jaarvergadering KDOV 
gehouden op 13 oktober 2018  te Utrecht 

 

1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 11:09 uur en leest daarna zijn 
jaartoespraak (zie: KDOV-blad Winter 2018 p.8-9) voor.  
  

2. Mededelingen 
 
Het aantal aanwezigen (14) en het aantal afmeldingen (11) wordt bevestigd 
door de voorzitter. 
Tevens leest hij het compliment voor van de afwezige Clemens 
Nieuwenhuis aan de redacteuren van het KDOV blad -“voor de zeer 
lezenswaardige zomer 2018 editie” hetgeen met  groot applaus door de 
vergadering wordt bevestigd. 
 

3. Benoeming nieuwe secretaris  
 
Stephan van de Wijgert (Secretaris-extern) en Naoko Shimizu (Secretaris-
intern) worden benoemd tot nieuwe secretaris als opvolgers van Gemma 
Coebergh. Deze benoeming wordt bij acclamatie geaccordeerd door de 
vergadering. 
 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 
 
Deze worden qua tekst en inhoud doorgenomen.  
De naam Arno van den Belt (bij “Rondvraag”) is foutief gespeld. Dit wordt 
gecorrigeerd naar Carlo van den Beld.   
De naam van notulist Gemma Coebergh wordt toegevoegd. 
 

mailto:secretaris@kdov.nl
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5. Jaarverslag secretaris 
 
Dit wordt door Ton van Eck voorgelezen in plaats van de door ziekte 
afwezige secretaris-extern Stephan van de Wijgert.  
De onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” die op 26 april 
2018 is uitgereikt aan Petra Veenswijk wordt hierin toegevoegd. Na deze 
aanvulling wordt het verslag vastgesteld door de vergadering. 
Besloten wordt dat de jaartoespraak en het jaarverslag voortaan zullen 
worden gepubliceerd in de eerstkomende editie van het KDOV-blad na de 
jaarvergadering.  (zie: KDOV-blad Winter 2018 p.10-12) 
 

6. Financiën 
 
a. Jaarverslag penningmeester. 
De penningmeester Ben Hillen licht de financiële stukken toe. 
De belangrijkste conclusies: 
*Alles is volgens de planning verlopen ondanks de hoge kosten voor het 
jubileum in 2017. 
*Het aantal leden is de afgelopen jaren afgenomen. De huidige situatie van 
155 leden moet serieus genomen worden zowel qua financiën als wat 
betreft de rechtspositie. Het is noodzakelijk om een zeker aantal leden te 
houden om de rechtspositie te kunnen afstemmen met de economen van 
de bisdommen. 
Gezien deze afname is een verhoging van de jaarcontributie (in lijn met de 
jaarlijkse salaris index) in de nabije toekomst onvermijdelijk. Ben Hillen 
nodigt alle leden uit om toetreding van hun collega’s  tot de KDOV te 
bevorderen. (vervolg discussie zie het agenda punt 7 “Rechtspositie 
kerkmusici”) 
*Het KDOV blad Herfst 2018 werd afgedrukt in zwart-wit in plaats van in 
kleur om de kosten te reduceren. In de toekomst zou het KDOV blad als 
PDF-bestand gepubliceerd kunnen worden op de KDOV website. Dat kost 
minder en is gemakkelijker voor de jongere generaties die meestal een 
smartphone en/of tablet gebruiken. 
*Automatische Incasso wordt sterk gewenst als betaalwijze voor de 
jaarcontributie om trage betaling en administratieve overlast voor de 
penningmeester te vermijden. Dit wordt geaccordeerd door de vergadering. 
  
b. Verslag Kascommissie 
Jeroen Felix verklaart, mede namens de afwezige Peter van der Weide, het 
financiële verslag over 2017 van de penningmeester goed te keuren. 
De kascommissie voor het verenigingsjaar 2018 bestaat uit Peter van der 
Weide en Gerard Beemster. 
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c. Begrotingen 2018 en 2019 
Het is noodzakelijk om in 2019 te bezuinigen, aangezien de contributie-
ontvangsten minder worden. Bezuinigingen kunnen worden toegepast op 
de vergaderkosten van het bestuur (telefonisch vergaderen, geen coaching 
sessie voor het bestuur) en commissies. Ook de kosten voor het KDOV 
blad kunnen worden gedrukt door dit in zwart-wit te laten verschijnen. 
De begroting is sluitend en wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 

7. Rechtspositie kerkmusici 
 
a. Werkuren 
Ton van Eck meldt dat het economencollege akkoord is gegaan met het 
voorstel van de KDOV om als duur van een viering 1 uur “en” 15 minuten te 
rekenen bij de salarisberekening vanaf 1 januari 2019. De volgende stap is 
om de uren voor de administratieve/communicatieve voorbereiding mee te 
rekenen in de salarissen. Daarvoor komt er nog een vragenlijst binnen de 
KDOV om te weten hoe veel uren waarvoor besteed worden. 
 
b. De beëindiging door Centraal Beheer van de 

pensioenverzekering voor kerkmusici a.s. per 1 januari 2019 
Ton van Eck, Ben Hillen, en Stephan van de Wijgert vernemen van het 
economencollege op maandag 15 oktober over de verschillende 
mogelijkheden vanaf 1 januari 2019. 
 
c. Werving van nieuwe leden 
Ben Hillen nodigt alle leden uit om collega-kerkmusici die nog geen lid van 
de KDOV zijn, uit te nodigen om lid te worden. 
Hij bevestigt dat de huidige ledenlijst actueel is. Het aantal leden daarop is 
155.  
Aangezien er naar schatting ca. 300 gekwalificeerde musici werkzaam 
zouden zijn bij de Rooms katholieke kerken in Nederland, zijn er nog veel 
potentiële kandidaten die kunnen toetreden als KDOV-lid.  
Naar aanleiding van enkele vragen van de vergadering legt Ton van Eck uit 
wat de basiscriteria zijn waaraan kandidaten dienen te voldoen, waarbij wel 
uitzonderingen worden gemaakt. 
- Werkzaam bij de Rooms Katholieke kerk 
- Bezit diploma en of bevoegdheid als kerkmusicus (bijv. Via de commissie 
Bevoegdheidsverklaring) 
- Organist en of dirigent (Momenteel valt een pianist buiten de criteria) 
 
d. Bevoegdheid 
Er wordt voorgesteld door enkele aanwezigen om een 
bevoegdheidscommissie op te richten zodat men daardoor een 
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bevoegdheid kan verwerven, bijv. ook als pianist. Hiervoor moet het bestuur 
zich nog over een aantal onderwerpen buigen. 
  

8. Benoeming nieuwe ereleden 
 
De voorzitter noemt de namen van de, op voorstel van het bestuur, met 
algemene instemming gekozen drie nieuwe ereleden:  

• Mr. Drs. P.A.P. (Paul) Houdijk te Houten, oud-voorzitter en juridisch 
adviseur 

• Mgr. Dr. A.M.W.J. (Fons) Kurris te Maastricht, oud-geestelijk 
adviseur (met kennisgeving afwezig) 

• Mevrouw G.M.L. (Gemma) Coebergh te Haarlem, oud-secretaris. 
(met kennisgeving afwezig) 

 
Ton van Eck spreekt namens de vereniging zijn grote dank uit jegens Paul 
Houdijk, waarmee de vergadering d.m.v. een groot applaus instemt. 
  

9. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen.  
Gerard Beemster maakt melding van het 150-jarig jubileum van het 
Kathedrale Koor Utrecht in 2019 en van de concerten waarmee dit wordt 
gevierd.  
Bert Becht draagt het KDOV-archief van oud-secretaris Flip Veldmans over 
aan het bestuur. 
 

10. Sluiting 
 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de 
vergadering om 12:37 uur. 

Notulist: Naoko Shimizu Secretaris-Intern 
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Jaarrekening KDOV 2018 

 
  

debet 2018 2017 credit 2018 2017

ING betaalrekening € 19.870,83 € 22.547,35 crediteuren € 300,00 € 5.429,84  

debiteuren - 2.026,41   

nog te vorderen contributie 99,00 41,00        algemene reserve 19.669,83 19.184,92 

€ 19.969,83 € 24.614,76 € 19.969,83 € 24.614,76 

lasten 2018 2017 baten 2018 2017

bestuurskosten € - € 30,85        contributie 2018 € 5.178,00 € 5.374,00  

secretariaat 69,00 394,54      contributie 2017 70,00

jaarvergadering/jubileumdag 425,98 8.182,41   advertenties 45,00 135,00     

vergaderkosten bestuur 550,40 70,54        

bankkosten 152,98 148,05      reservering - 10.000,00 

KDOV-blad 3.362,68 3.631,88   

jubileumboek 22,80 16.424,58 subsidies - 12.000,00 

jubileumcompositie - 2.862,09   

afboeking contributie - 283,00      

kosten website 224,25 207,93      

resultaat 484,91 -           ten laste van reserve - 4.726,87  

€ 5.293,00 € 32.235,87 € 5.293,00    € 32.235,87 

2020 2019 2020 2019

lasten baten

bestuurskosten € 200,00      € 200,00      contributies € 5.500,00    € 5.500,00  

secretariaat 300,00      300,00      

jaarvergadering 600,00      600,00      

vergaderkosten bestuur 1.500,00   1.500,00   

vergaderkosten commissies 1.000,00   1.000,00   

KDOV-blad 3.300,00   3.000,00   advertenties 90,00        90,00       

website 300,00      300,00      

diverse kosten 390,00      390,00      

resultaat 2.000,00    1.700,00  

€ 7.590,00 € 7.290,00 € 7.590,00 € 7.290,00

begroting

resultatenrekening 2018

balans per 31 december 2018
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In Memoriam Paul Houdijk 
 
Na een ongelijke strijd van drie jaar overleed in de nacht van 30 juni jl. ons 
erelid, voormalig bestuurslid en voorzitter Paul Houdijk. Hij werd 66 jaar. 
We verliezen hiermee een bijzonder fijne vriend en collega, die op 
persoonlijk en muzikaal vlak veel voor ons heeft betekend. Tijdens zijn 
ziekte, vooral in de periode dat Paul immuuntherapie onderging, heeft hij 
nog mooie momenten mogen beleven en korte reisjes met Willy kunnen 
maken. 
 
Paul was vanaf vroege leeftijd slechtziend. Ondanks deze handicap was 
het voor hem mogelijk om drie studies (Nederlands Recht, Akte Orgel-B en 
Muziekwetenschap) te voltooien. In de late jaren ’80 breidde de oogziekte 
uit en werd hij na enkele jaren volledig blind. Dit belette hem niet om verder 
te gaan met zijn studies. Hij stond als medewerker van de Studie- en 
Vakbibliotheek te Amsterdam aan de wieg van een methode om behalve 
boeken ook volledige partituren, noot voor noot in te laten spreken. Mede 
hierdoor was hij in staat om elke zaterdagavond tijdens de mis in de 
kathedraal behalve de volkszangbegeleiding fraai literatuurspel te 
verzorgen, en in het verlengde daarvan zich voor te bereiden op concerten 
en later cd-opnamen. Het instuderen vergde zeer veel tijd, hij deed dit 
voornamelijk op het pedaalharmonium in zijn studeerkamer. Op donderdag- 
en zaterdagmiddag (vóór de avondmis) studeerde hij in de kathedraal 
verder. Paul deed dit met volle overgave: hij trad dan niet als 
concertorganist op maar was volledig dienstbaar aan de liturgie.  
De laatste jaren werden veranderingen doorgevoerd die hem niet gelukkig 
stemden: de zaterdagavondmis werd naar de Vredeskapel verplaatst, 
waardoor hij niet meer op zijn Maarschalkerweerd-orgel de mis kon 
begeleiden en er rezen zelfs plannen om de kathedraal voor vieringen te 
sluiten. Tot het laatste moment is Paul trouw gebleven aan zijn missie als 
liturgisch organist. 
  
Moge hij rusten in vrede. Wij wensen Willy en hun kinderen Jeroen & 
Geovana, Thijs en Maaike Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen. 
Tijdens de crematieplechtigheid in Nieuwegein heb ik – naast een 
studiegenoot uit zijn Nijmeegse rechtentijd en enkele familieleden – mede 
een In Memoriam uitgesproken dat hieronder is afgedrukt. 
‘Er zijn momenten in je leven dat je je nog precies kunt herinneren wanneer 
en hoe je iemand hebt leren kennen. In het geval van Paul was dat een 
college instrumentkunde tijdens onze gezamenlijke studie 
muziekwetenschap. Toen een docent een orgelwerk van de Franse 
componist Boëllmann negatief beoordeelde, klonk er vanuit de 
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collegebanken een niet mis te verstane reactie: ‘Ik ben het volstrékt met u 
oneens!’. ‘Kijk eens aan’, dacht ik, ‘die moet ik eens nader leren kennen’. Ik 
kon toen niet bevroeden dat ik na dat bewuste college andermaal een 
college kreeg, ditmaal van Paul. We merkten al snel een zekere 
geestverwantschap die 35 jaar zou duren. 
Paul was zes jaar eerder benoemd tot organist voor de zaterdag-
avondmissen in de kathedraal van Utrecht. Ondanks het feit dat het 
Maarschalkerweerd-orgel in die jaren in een miserabele toestand 
verkeerde, was hij volop overtuigd van zijn bijzonder schoonheid. Een 
bekende uitspraak ‘De mooiste Flûte harmonique van Nederland’ ging 
immer gepaard met een alleszeggende grijns: ‘haal het niet in je hoofd om 
dit tegen te spreken’. 
Paul wilde afstuderen op het werk van Maarschalkerweerd. Er moest een 
inventarisatie worden gemaakt wat er van deze orgelmaker nog over was. 
We kwamen elke donderdag bij elkaar op de Nieuwekamp om parochies 
aan te schrijven en informatie te verzamelen. In die dagen was Paul nog 
slechtziend, hij bezat een apparaat waarmee teksten vergroot konden 
worden gelezen. Tussen de middag bleef ik lunchen en wie schetst mijn 
verbazing toen Willy de eerste keer binnenkwam met een volle schaal 
boterhammen. Paul bleek een enorme eter, maar in al die jaren was het 
hem nooit aan te zien. 
In 1988 behaalde hij zijn doctoraal muziekwetenschap. Naast zijn 
eindscriptie kwamen talloze publicaties gewijd aan Maarschalkerweerd op 
zijn eigen website. Hij gaf concerten met vooral composities voor de rooms-
katholieke eredienst. Hij koesterde een bijzondere belangstelling voor de 
toen allang vergeten Franse organist en componist Lefébure-Wély. Het 
instuderen vergde veel tijd omdat alles moest worden ingesproken. Dat hij 
op een dergelijke wijze de complete Symphonie Romane van Widor kon 
spelen, dwong bij iedereen diep respect af. 
In het najaar van 1987 maakten we een eerste reis naar Parijs en 
omstreken. We kregen toegang tot diverse orgels in onder andere Epernay, 
Lisieux, Caen, Orléans en Fécamp. De zondagochtenden in Parijs waren 
gereserveerd voor luistermomenten, dat kon natuurlijk niet anders. De 
vieringen in de Notre-Dame en de Saint-Sulpice waren kort na elkaar. Deze 
kerken lagen op een kwartier onderlinge loopafstand. De waardige 
promeneur, zoals hij zichzelf aankondigde, veranderde in een 
snelwandelaar, want er mocht geen noot worden gemist. Vanaf de jaren ’90 
gingen ook Reinen Dercksen en ander vrienden mee. Reinen werd Paul’s 
vaste registrant tijdens zijn concerten, een behoorlijke opgave want Paul 
speelde uiteraard alles uit het hoofd en Reinen moest aanvankelijk 
eveneens uit het hoofd registreren. 
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Paul Houdijk aan het orgel van St.-Salomon-St.-Grégoire te Pithiviers (Fr.), 21 april 2018 
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Vorig jaar april, in de periode van immuuntherapie, konden Paul, Reinen en 
ik een laatste reis ondernemen naar Epernay, Pithiviers en Parijs. Hij 
voelde zich op dat moment goed. Hij heeft genoten van de Cavaillé-Coll-
orgels, het was prachtig weer en half twaalf ‘s avonds, na enkele uren van 
genot in de Notre-Dame te Epernay zaten we buiten op een terras aan een 
glas bier. Hij had zich enorm verheugd op dit weekend. Echter, bij de eerste 
koffiestop in België merkten we dat hij ‘s morgens in de bui van euforie en 
haast een bruine en een zwarte schoen had aangetrokken. Pas aan het 
eind van de dag hebben we hem dit verteld. Hij baalde hiervan, maar er 
was niets aan te doen. Het werd een weekend waar wij allen met grote 
dankbaarheid op terugzien. 
2018 was in meer opzichten een mooi jaar: Paul wilde een cd op zijn 
Maarschalkerweerd-orgel maken, inmiddels de derde, en dat is hem op 
bijzondere wijze gelukt. De presentatie vond plaats bij zijn veertigjarig 
jubileum als organist van de kathedraal op 24 november j.l. bij welke 
gelegenheid hij voor zijn verdiensten werd onderscheiden met de 
Willibrordpenning. Een maand eerder was hij benoemd tot erelid van de 
Katholieke Dirigenten en Organisten-vereniging waarvan hij vele jaren 
voorzitter was.  
Paul was een kleurrijke persoonlijkheid en een boeiende discussiepartner. 
Dineravonden bij Reinen, waar talloze cd-opnamen werden vergeleken en 
borrels bij Paul en Wil thuis waren gevuld met vaak heftige gesprekken. Als 
Paul een mening had, kon hij moeilijk van een ander gelijk worden 
overtuigd. Zo bleef hij een hartstochtelijk verdediger van de muziek van de 
al eerder genoemde Lefébure-Wély, en op al zijn cd’s was deze Fransman 
vertegenwoordigd. Ook de zeer romantische aanpak van werken van Bach 
leidde menigmaal tot felle discussies. Paul bleef er altijd laconiek onder.  
We gaan een fijne, trouwe en bijzondere vriend missen, die tot het eind 
optimistisch en hartelijk bleef. Tot de laatste dag kwamen Reinen en ik met 
orgelcd’s die hij nog wilde beluisteren. Bij mijn laatste bezoek, twee dagen 
voor zijn heengaan –  hij kon al moeilijk praten –  fluisterde hij mij als laatste 
opmerking toe, met de bekende glimlach: nog één ding, René, tóch is mijn 
orgel in de kathedraal mooier dan jouw orgel in IJsselstein. Dit was Paul ten 
voeten uit!’ 
Adieu, cher ami, vous avez bien fait… 

       René Verwer 
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Bij het overlijden van Paul Houdijk 
 
Hoewel er al een persoonlijk In Memoriam in dit blad is opgenomen ter 
herinnering aan Paul Houdijk, is het goed om ook van bestuurszijde stil te 
staan bij het overlijden van onze oud-voorzitter op, naar menselijke 
maatstaven, te jonge leeftijd vanwege het vele dat Paul voor onze 
vereniging heeft gedaan. 
 
De eerste keer dat ik Paul sprak, was toen hij me eind jaren tachtig op een 
avond opbelde. “Met Paul Houdijk” klonk het op de voor Paul zo 
karakteristieke sonore en bijna plechtige toon toen ik de telefoon opnam. 
 
Paul maakte zich ongerust over “zijn” orgel in de St.-Catharinakathedraal 
en aan het eind van dat telefoongesprek had ik de indruk dat we elkaar al 
jaren kenden. Waardering voor en kennis van de 19de-eeuwse orgels en de 
daarvoor geschreven muziek was toen zeker nog geen gemeengoed. 
Vooral de restauratie van ‘zijn’ orgel gold voor hem als speerpunt. Het was 
opmerkelijk hoe hij als blinde de weg wist in het Maarschalkerweerd-orgel 
in de St.- Catharinakathedraal toen ik dat eens met hem bezocht, terwijl hij 
op plaatsen die hij niet of minder kende vanzelfsprekend wat onbeholpener 
was, maar evenmin geholpen wilde worden als we hem bij de arm namen; 
dat vond hij maar niks, dan kwam meteen zijn opvouwbare witte stok 
tevoorschijn. Maar van zijn orgel kende hij elk detail. 
 
Toen ik Paul leerde kennen, was hij al ernstig visueel gehandicapt en wist 
hij ook dat zijn gezichtsvermogen in de loop der jaren achteruit zou gaan tot 
volledige blindheid. Het aanleren van braille op zijn leeftijd lukte hem niet en 
dus bediende Paul zich met grote virtuositeit van een cassetterecorder en 
ingesproken boeken en partituren. 
 
Paul was toen net bestuurslid van de KDOV en nadat hij in 1991 tot 
voorzitter was benoemd, benaderde hij me om secretaris te worden. Onder 
zijn voorzitterschap kwam een definitieve omslag naar een verjonging van 
een bestuur (waarbij ik zelfs ouder was dan de meeste andere 
bestuursleden). Met zijn academische achtergrond als jurist en 
muziekwetenschapper had hij, ook naar buiten, een uitstraling die onze 
vereniging nodig had. Paul heeft dan ook vele jaren juridische adviezen 
gegeven aan onze vereniging en namens de KDOV aan individuele leden. 
 
In het begin van zijn voorzitterschap was hij opmerkelijk positief als het ging 
om de verbetering van de rechtspositie van de kerkmusici en hij bracht dat 
bij elke jaarvergadering tot uiting. Zelfs toen zijn aanvankelijke optimisme 
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misschien niet altijd realistisch leek, inspireerde dat tenminste de overige 
bestuursleden om zich te blijven inzetten voor de doelstellingen van de 
KDOV, ook al opereerden we in een ‘krimpende markt en er weinig kans 
was op verbetering’ zoals een van de economen ooit op ontmoedigende 
wijze zei toen hij door het bestuur was uitgenodigd om te spreken op een 
jaarvergadering. Daarmee hielp Paul de vereniging door een lastige periode 
waarbij er van officiële kerkelijke zijde te weinig begrip was voor het belang 
van een goede kerkmuziek die alleen maar kan gedijen als deze wordt 
uitgevoerd onder de verantwoording van gekwalificeerde kerkmusici. 
 
Paul was intussen tevens bestuurslid geworden van de Katholieke Klokken- 
en Orgelraad (KKOR). Ook daar zette hij zich in voor de orgelcultuur in de 
tweede helft van de 19de eeuw, misschien soms wat eenzijdig, maar 
anderzijds met verve en overtuiging. Maar voor de erkenning van de 
culturele waarde van het klinkend erfgoed hebben we zulke mensen nodig. 
 
Hij genoot daarbij ook van de meerdaagse excursies die we maakten met 
de adviseurs en enkele bestuursleden, onder meer naar Noord- en Zuid-
Duitsland, niet alleen vanwege de orgels, maar ook vanwege de 
gezelligheid en het biertje ter afsluiting van de dag. 
 
In 2011, tien jaar na mijn vertrek als secretaris, legde Paul het 
voorzitterschap van de KDOV neer. Hij was 24 jaar bestuurslid geweest 
waarvan 19 jaar voorzitter en wilde voorkomen dat hij te veel zou 
vastroesten in die functie en daarmee de KDOV zou remmen in haar 
ontwikkeling. Toen hij mij dat meedeelde, vond ik het eigenlijk te vroeg voor 
hem om te vertrekken, maar juist daarom wilde hij dat op dat moment doen. 
Na een kort interregnum van een andere voorzitter zocht het bestuur 
contact met me om het voorzitterschap op me te nemen. Ik kwam niet in 
een gespreid bedje, - want dat is een beroepsvereniging nooit, zeker niet 
als deze de laatste binnen de Nederlandse r.-k. Kerkprovincie is, - maar het 
was wel een vereniging die, mede dankzij Pauls inzet van meer dan twee 
decennia, nog voldoende vitaliteit uitstraalde. 
Wel bleef Paul de KDOV nog bijstaan met juridische adviezen. 
 
Paul was erg blij dat hij, ondanks zijn ziekte, nog het 100-jarig bestaan kon 
meemaken en ook was hij bijzonder gelukkig met het erelidmaatschap van 
de KDOV dat hem terecht door de leden werd toegekend. 
 
De liturgie van de uitvaartmis, waarbij het bestuur van de KDOV goed 
vertegenwoordigd was, was door Paul zelf samengesteld. Daarbij werd de 
zang verzorgd door de cantores van de St.-Catharinakathedraal, met wie hij 
wekelijks in de zaterdagavondmis samenwerkte, en bespeelden Paul van 
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der Woude en René Verwer het orgel terwijl Wouter van Belle een 
toespraak hield. 
Bij het overlijden van Paul denken we vooral aan zijn vrouw Willy en zijn 
kinderen die hun man en vader op te jonge leeftijd zullen moeten missen, 
maar de herinnering aan deze beminnelijke, bevlogen en betrokken 
kerkmusicus moge ook hen troosten. 
 
Moge Paul rusten in vrede, 

Ton van Eck. 
 

Vraag en aanbod 
 

In deze gratis rubriek voor leden kunt u bijvoorbeeld orgelmuziek, 
koormuziek, LP’s, CD’s of andere zaken aanbieden, waarvoor andere leden 
wellicht belangstelling hebben. 
Tevens kunt u gericht vragen naar een bepaalde compositie, waar u naar 
op zoek bent, in de hoop dat een ander lid dit aan u kan leveren. 
Graag uw ‘vraag en/of aanbod’ mailen aan redactie@kdov.nl (Ruud 
Hoogenboom) 
 
 

Reactie KNMO en Koornetwerk Nederland op 
uitgangspuntenbrief Cultuurbeleid 2021-2024 

Onderstaande reactie is op 28 juni 2019 geschreven aan het Ministerie 
OCW (en in cc de woordvoerders cultuur van de politieke partijen) door de 
KNMO & Koornetwerk Nederland. 
 
Onderwerp:  Cultuurparticipatie: met, voor en door de sector 
 
Geachte mevrouw Van Engelshoven, 
 
Met ‘Cultuur voor Iedereen’ presenteerde u op 11 juni 2019 uw 
uitgangspunten voor het nieuwe cultuurstelsel 2021 – 2024. Koornetwerk 
Nederland en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (hierna: 
KNMO) zien veel potentie in het voorgenomen nieuwe beleid voor 
cultuurparticipatie voor 2021-2024. Tegelijk roepen wij op om, meer dan nu 
het geval is, de sector onderdeel te maken van ontwikkeling, inzet en 
uitvoering van dit beleid. De KNMO en Koornetwerk Nederland gaan graag 
met u in gesprek op welke manier hieraan vorm kan worden gegeven. Wij 
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willen u met deze reactie deelgenoot maken van onze visie en het 
mogelijke vervolg. 
 
Verbindende kracht van verenigingen en vrijwilligers 
De verbindende waarde van cultuurparticipatie en gelijke kansen zijn 
belangrijk, zo geeft u ook aan in uw brief, net als de kracht en potentie van 
amateurverenigingen in verbinding met zorg en sociaal werk. U investeert 
in cultuurparticipatie in een programma dat initiatieven van gemeenten en 
provincies ondersteunt. Als illustratie wordt de inzet van regio Twente 
genoemd om de amateurverenigingen te ondersteunen zodat deze de 
verbindende rol ook in de toekomst kunnen vervullen. KNMO en 
Koornetwerk Nederland zien hierin de inzet van de vele aangesloten 
orkesten en koren erkend en zijn verheugd dat deze ambitie onderdeel 
uitmaakt van het nieuwe cultuurbeleid. 
De monitor amateurkunst (LKCA 2017) en verenigingsmonitor (LKCA 2019) 
laten zien dat zo’n 1,5 miljoen Nederlanders aangesloten zijn bij een 
culturele vereniging en een groot deel (20%) van de leden zet zich 
daarnaast als vrijwilliger in om het vrijetijdsaanbod met voorstellingen, 
concerten, workshops, repetities mogelijk te maken, toegankelijk te houden 
en te verbinden met bijvoorbeeld het onderwijs. Er zit een enorme kracht, 
vitaliteit en energie bij deze actieve Nederlanders. Dit lijkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. 
Wij gaan er dan ook vanuit dat de uitgesproken ambitie concreet vorm gaat 
krijgen in een meer structurele ondersteuning van het verenigingsleven. 
 
Vitaliteit van vereniging: een transitieproces 
Er verandert veel in de wijze waarop vrijwilligers zich willen inzetten en 
organiseren en waarin amateurmusici hun passie willen uitoefenen. De vele 
vrijwilligers zien zich voor uitdagingen gesteld, die zowel veelomvattend, 
complex als inspirerend zijn. Voorbeelden zijn o.a. de toegenomen 
regelgeving (AVG, vergunningen), invulling van fair practice voor de 
verenigingen als werk- en opdrachtgever, maar ook het ontwikkelen van 
een nieuwe generatie actieve en diverse vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor het verenigingsleven. 
Daarnaast maken traditionele vormen van organiseren, financieren, 
vrijwilligerswerk en het aanbieden van activiteiten plaats voor nieuwe 
vormen. Deze transities spelen lokaal bij verenigingen, maar ook bij 
regionale en landelijke koepelorganisaties en bonden. Deze transities naar 
nieuwe vormen van organisatie kennen diverse verschijningsvormen: van 
een ‘traditionele’ vereniging naar een projectorganisatie, van een vereniging 
gefinancierd middels contributie/subsidie naar meer ‘cultureel 
ondernemerschap’. 
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Ook de aansluiting van de ‘traditionele’ vereniging bij andere 
(kunst)disciplines en nieuwe doelgroepen maakt onderdeel uit van een 
transitie die de laatste jaren is ingezet. De KNMO en Koornetwerk 
Nederland ondersteunen waar mogelijk verenigingen om deze transitie 
vorm te geven. 
 
Een nieuwe en diverse generatie om continuïteit te waarborgen 
Met dank aan Méér Muziek in de Klas en Cultuureducatie met Kwaliteit 
maken veel kinderen weer kennis met muziek en verwelkomen we ze in 
onze verenigingen, tegelijkertijd zien we door vergrijzing onnodig veel 
ouderen stoppen en hiermee een deel van hun sociale netwerk verliezen. 
Door de vergrijzing dreigt ook kennis en continuïteit in het gedrang te 
komen. Zodoende is er een verhoogde inzet op de ontwikkeling van een 
diverse, nieuwe generatie vrijwilligers noodzakelijk om de continuïteit te 
waarborgen. 
De KNMO en Koornetwerk Nederland zetten diverse middelen in om de 
diversiteit voor de toekomst te vergroten en een jonge generatie 
bestuurders en vrijwilligers te activeren. Wij werken hier actief samen met 
de sportsector die deze beweging reeds enige jaren geleden heeft ingezet. 
 
Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen onder druk of verdwenen 
De amateurmuzieksector kent, mede door zijn omvang, een grote 
hoeveelheid initiatieven. Zo is voor elke uitdaging elders in het land al een 
inspirerende oplossing voor handen. De publicatie Vereniging in 
Verandering (LKCA 2019) illustreert dit. Echter, om deze grote sector 
daadwerkelijk de transitie mee te laten maken is er meer nodig. Wij 
constateren dat de ondersteuning van de amateursector en het 
verenigingsleven de laatste decennia zwaar onder druk is komen te staan. 
Waar rond de eeuwwisseling ondersteunende organisaties als de 
Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties en het Nederlands 
Instituut voor de Blaasmuziek met raad én daad voor en met de sector 
werkten, is door de opeenvolgende fusies naar UNISONO, Kunstfactor en 
nu het LKCA de landelijke ondersteuning abstracter geworden en verder 
van de sector af komen te staan. In onze ogen veel te ver. Met het wijzigen 
van de opdracht van een ondersteuningsinstelling naar kennisinstituut 
destijds zijn veel kennis, vitale ondersteunende functies en activiteiten 
verloren gegaan of rusten nu op de schouders van vrijwilligers van o.a. de 
KNMO en Koornetwerk Nederland en hun leden. De KNMO en 
Koornetwerk voeren nu een groot deel van deze ondersteuningstaken uit 
echter zonder de voormalige mankracht en middelen van deze 
ondersteuningstaken. 
Wij constateren dat het LKCA binnen haar opdracht in samenwerking met 
de KNMO en Koornetwerk Nederland haar best doet ondersteuning meer 
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praktisch in te richten echter lijkt een meer gerichte opdracht aan het LKCA 
op dit onderdeel noodzakelijk om daadwerkelijk een ontwikkeling met 
impact in gang te zetten. 
Samenwerking nationaal en regionaal 
Lokaal en regionaal is de ondersteuning in organisatie en aanpak divers en 
versnipperd: van heel sterk en dichtbij de sector tot nagenoeg afwezig. De 
laatste periode is met name onder druk van de decentralisatie van het 
‘sociaal domein’ door veel gemeenten een bezuiniging doorgevoerd ten 
koste van de sector. Op (muziek) gebied van sociale cohesie, verbindingen 
tussen burgers en ontwikkeling van jeugd hebben veel gemeenten voor 
bezuinigingen gekozen die voor de korte termijn een sluitende begroting 
opleveren maar voor de lange termijn grote gevolgen hebben. 
De samenwerking met gemeente en provincies voor het versterken van 
cultuurparticipatie zoals aangekondigd in de uitgangspuntenbrief zien we 
dan ook als een kans om de impact van de ondersteuning in een betere 
afstemming tussen de diverse overheden te vergroten. Wij verwachten 
hierbij niet dat de Rijksoverheid de ‘gaten’ in de ondersteuning op lokaal 
niveau dicht, wij willen juist streven naar een betere samenhang en 
samenwerking waarbij de inzet efficiënter en meer concreet wordt voor het 
verenigingsleven. 
 
Actieplan Muziek meemaken – samen investeren in vitale 
amateurmuziek 
Er zijn uiteenlopende voorbeelden, zowel binnen de culturele sector 
(convenanten tussen de diverse overheden) als in andere sectoren 
(Sportakkoord) waarbij afspraken worden gemaakt op welke manier en 
vanuit welke rol taken en de financiering hiervan wordt vormgegeven. De 
KNMO en Koornetwerk Nederland zijn er van overtuigd dat de 
ondersteuning veel dichter op de sector moet, veel concreter, praktischer 
en waar nodig ook discipline specifiek. Waar mogelijk moet vooral ook de 
sector zelf in staat worden gesteld om ondersteuning vorm te geven. Dit 
kan enkel bereikt worden door een goede en afgewogen samenwerking 
tussen overheden en de relevante ‘stakeholders’ zoals de KNMO en 
Koornetwerk Nederland. 
Wij pleiten dan ook om te komen tot een Nationaal Actie-
plan ‘Muziek Meemaken’: een actieplan waarin overheden, de sector met 
verenigingen en bonden en overige partijen gezamenlijk aan de slag gaan 
en mee invulling geven aan de doelstellingen zoals ook genoemd in uw 
uitgangspuntenbrief. En een actieplan waarbij lokaal, regionaal en landelijk 
afspraken gemaakt worden over een manier van ondersteunen en 
financieren die meer concreet en praktisch is. 
Dit alles om een gezamenlijke, toekomstbestendige en vitale amateur-
muzieksector mogelijk te maken. Een sector die toegankelijk is voor 
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iedereen en die vrijwilligers in hun kracht zet. Hiermee bouwen we voort op 
de inzet van Méér Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en 
Impuls Muziekonderwijs en kunnen verenigingen ook in de toekomst die 
verbindende rol in de samenleving spelen die nu zo vanzelfsprekend lijkt. 
Wij gaan graag met u in gesprek om deze gezamenlijke ambitie toe te 
lichten. 
Namens de KNMO,  Bart van Meijl, voorzitter 
Namens Koornetwerk Nederland, Daphne Wassink, voorzitter 
(bron: www.koornetwerk.nl; zie ook ZingMagazine, aug./sept., blz.5, 32-33) 
 
Eerlijke betaling 
Kunsten ’92 heeft, met ondersteuning van OCW, laten onderzoeken wat het 
minimaal extra kost om voor structureel gesubsidieerde instellingen in de 
cultuursector tot eerlijke betaling te komen. Hierbij gaat het om de 
toepassing van de ‘Fair Practice Code’ en de indexering van lonen en 
tarieven. Op basis van het loonpeil van 2021 zou dat uitkomen op in totaal 
25,4 miljoen euro. (RH; bron: ZingMagazine, blz.5) 
 

Muziekonderwijs en cognitie 
 Arthur Jaschke 

 
Langdurig muziekonderwijs heeft een positieve invloed op cognitieve 
vaardigheden. Dat blijkt uit recent onderzoek van Artur Jaschke, Erik 
Scherder en Henkjan Honing. 174 kinderen werden met elkaar vergeleken 
op executieve functies, verbale intelligentie en prestaties op Cito-
volgtoetsen. Kinderen die op muziekles zaten, presteerden beter op onder 
meer planning, zelfbeheersing, concentratievermogen. De onderzoekers 
publiceerden erover in Frontiers in Neuroscience. Jaschke schreef voor 
cultureelkapitaal.nl een publiekssamenvatting. (bron: CultuurkrantNL, juni 
2019) Deze staat hieronder integraal.  
 
Uit onderzoek blijkt: langdurig muziekonderwijs heeft positieve 
invloed op cognitieve vaardigheden 
Als een kind elke dag piano speelt, is de kans groot dat het beter wordt in 
pianospelen. Maar gaan cognitieve functies zoals plannen, zelfbeheersing 
en concentratievermogen er ook op vooruit? Artur Jaschke onderzocht het, 
samen met Erik Scherder en Henkjan Honing. “Door muziek te maken krijg 
je een beter gestimuleerd brein ‘cadeau’.” 
Er is veel onderzoek naar de effecten van muziek - en in het bijzonder van 
muziekonderwijs - op het menselijke brein1. Vaak gaan die onderzoeken 
over hoe muziekonderwijs aangeboden wordt en hoe kinderen daarop 
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reageren. Onderzoekers kijken naar de zogeheten near transfer-effecten: 
als een kind bijvoorbeeld elke dag piano speelt, is de kans groot dat het 
beter wordt in pianospelen.  
Om bredere effecten (far transfer-effecten) te meten halen onderzoekers 
vaak de gedrags- en neurowetenschappen erbij. Ze kijken dan of ze 
datgene wat een kind leert door kunst- of muziekonderwijs kunnen vertalen 
naar bijvoorbeeld algemene schoolprestaties2. 
Om de algemene effecten van muziekonderwijs op gedrag en hersengroei 
te kunnen bepalen, doet de onderzoeker in samenwerking met een 
neuropsycholoog en neurowetenschapper een aantal testen die gericht 
cognitieve vaardigheden - zoals plannen, werkgeheugen of aandacht - 
meten. Het gaat hierbij dus om bredere cognitieve functies die niet alleen bij 
muziek, maar bijvoorbeeld ook bij rekenen en taal een rol spelen. 
 
Betere cognitieve vaardigheden 
In een recent onderzoek werden 174 kinderen met elkaar vergeleken op 
executieve functies, verbale intelligentie en prestaties op Cito-volg-toetsen 
(tegenwoordig centrale eindtoets). De kinderen werden voor het onderzoek 
verdeeld over vier groepen: 1) muziekles op school, 2) muziekles op school 
en thuis, 3) beeldende les op school en 4) geen kunst- en 
muziekonderwijs.  
Zij werden gerandomiseerd, dus willekeurig, toegewezen aan één van deze 
vier groepen3. Zij werden tweeëneenhalf jaar gevolgd en elke zes maanden 
getest met een combinatie van neuropsychologische testen en taken die 
verschillende cognitieve of lichamelijke functies meten. 
Neuropsychologische testen kunnen ook zicht geven op groei, achteruit-
gang en ontwikkeling van de hersenen. (In onderzoeksjargon: dit was 
een single blinded longitudinal randomised controlled trial).  
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat kinderen die muziekles krijgen, of 
dat nou alleen thuis is of ook op school, beter presteerden op taken die 
executieve functies vereisen. Kinderen in de beeldende groep presteerden 
beter op taken die om ruimtelijk inzicht vragen.  
Deze resultaten wijzen erop dat langdurig muziekonderwijs een positieve 
invloed kan hebben op cognitieve vaardigheden zoals planning, 
zelfbeheersing en concentratievermogen. Ook ondersteunen de resultaten 
dat muziekonderwijs mogelijk een far transfer-effect heeft op rekenen en 
taal, omdat de gemeten cognitieve functies ook belangrijk zijn voor rekenen 
en taal; voor het maken van muziek heb je dezelfde en vergelijkbare 
hersengebieden en -netwerken nodig als voor bijvoorbeeld het oplossen 
van een gecompliceerde rekensom.  
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Grootschalige stimulering 
Dat wil niet zeggen dat wij slimmer worden door muziek te beluisteren – het 
Mozart-effect – of het Beyoncé-effect, Gustav Mahler-effect, John Coltrane-
effect of Hazes-effect – bestaat niet.  Maar luisteren naar, en het maken 
van, muziek stimuleert wel het hele brein, waaronder executieve functies, 
geheugen en emoties. Door deze grootschalige stimulering van de 
hersenen worden nieuwe verbindingen gelegd en bestaande verbindingen 
versterkt. Zo krijgen wij door muziek te maken een beter gestimuleerd brein 
‘cadeau’.  
Wereldwijd gebruikt men experimenteel onderzoek om effecten van kunst- 
en cultuuronderwijs te meten. Onderzoeksgroepen in elk Europees land, in 
de VS en Canada, maar ook in Azië en Oceanië, zien het belang van kunst- 
en cultuuronderwijs en proberen dit experimenteel aan te tonen.  
Ons doel als wetenschappers is niet om muziek het stempel ja of nee te 
geven, maar om te begrijpen wat muziek nog meer voor ons kan doen - 
naast onze emoties leren reguleren, onze executieve functies beter leren 
gebruiken, plezier beleven en uiteraard onze hersenen versterken.  
Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bewijst dat muziekbeoefening 
van belang is voor het brein. Het is dus nooit te laat om te beginnen met 
een muziekinstrument! Elke muziekstijl is goed, als je je hersenen maar - 
dag in, dag uit – uitdaagt met iets nieuws. (bron: cultureelkapitaal.nl, 22 mei 
2019) 
 
Noten 
1. Schlaug et al., 2015; Zatorre et al., 2001; Rose, 2009  
2. Jaschke, Honing & Scherder, 2018; Holochwost et al., 2017  
3. Jaschke, Honing & Scherder, 2018  
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Overleven als creatieveling 
in een wereld bepaald door algoritmes 

Hallo. Ik ben Sanne en ik ben creatief. Zo, dan weet u dat ook weer. Ik had 
ook kunnen zeggen dat ik koppig ben, maar dat klinkt toch iets negatiever. 
Ik bedoel het niet opschepperig hoor, dat ik creatief ben, maar ik neem 
gewoon aan dat het zo is. Het wordt immers al mijn hele leven tegen me 
gezegd, door mijn vader als ik hem weer eens een tekening laat zien die ik 
heb gemaakt voor een opdracht bij tekenen, of door die tekenleraar zelf, 
toen hij mijn schilderij aan de klas liet zien zei hij: ‘Dit is het werk van 
Sanne, het is creatief en origineel, neem er een voorbeeld aan’. Eigenlijk 
ben ik er zelf in gaan geloven. Ik ben creatief. Ik ben origineel. Twee 
begrippen die vaak samengaan, creativiteit en originaliteit. Wat de 
voorwaarden zijn voor creativiteit? Creativiteit is het scheppend vermogen. 
Wat we nog verder kunnen verduidelijken met de definitie van scheppen, 
dat zou ‘iets uit het niets voortbrengen’ betekenen (1). Een definitie die op 
verschillende manieren opgevat kan worden, want wat verstaan we onder 
‘iets’ en ‘niets’? Hierover kan veel geschreven worden, maar voor nu vat ik 
het even zo op: creativiteit is het vermogen om iets origineels te bedenken 
en/of uit te voeren, iets wat nog nooit eerder bedacht is en vernieuwend is. 
Om iets te scheppen heeft een kunstenaar inspiratie nodig. Inspiratie kan 
vele gezichten hebben. Een kunstenaar kan bijvoorbeeld geïnspireerd 
worden doordat hij in aanraking komt met andere culturen, zoals Picasso. 
Hij reisde hiervoor af naar Afrika. Dat is terug te zien in één van zijn 
beroemdste schilderijen, Les Demoiselles d’Avignon, waarop twee van die 
‘demoiselles’ een Afrikaans masker dragen. Ook een heftige documentaire 
of een nieuwsbericht kan prikkelen en een idee doen ontspruiten. Daar 
draait het om bij creativiteit, die prikkel. Als mensen veranderen we telkens, 
we worden gevormd door de wereld om ons heen, door de prikkels waar we 
mee in aanraking komen. Waar Picasso vroeger naar Afrika afreisde, 
kunnen wij tegenwoordig, in een tijdperk van smartphones en tablets en 
smartwatches, op elk gewenst moment en op elke plek surfen op het 
wereldwijde web. De moderne bron van inspiratie. 
Maar, hoe kunnen we onszelf blijven ontwikkelen in een wereld waarin onze 
toekomstige ‘ik’ resultaten op Google, Instagram en YouTube krijgt die 
berusten op keuzes van onze vroegere ‘ik’? Want dat is hoe algoritmes 
werken, ze slaan data op en vormen op basis daarvan een profiel. Zo wordt 
er een idee gevormd over jouw persoonlijke voorkeuren, zoals je 
lievelingskleur of politieke voorkeuren en zelfs seksuele geaardheid. Met 
dat beeld over iemands persoonlijke ‘ik’, werken de algoritmes. Zij bepalen 
onder andere welke video’s bij welke kijkers worden aanbevolen (2). Het 
gevolg is een nachtmerrieachtige situatie: vrouwen die het leuk vinden naar 
dramatische films met knappe mannen te kijken krijgen enkel nog films als 
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‘Verliefd op Ibiza’ of ‘De Toscaanse bruiloft’ te zien, autoliefhebbers worden 
overstelpt met foto’s en filmpjes van hun favoriete auto’s en technieknerds 
lezen enkel nog over de nieuwste innovaties op het gebied van 
smartphones. Ze komen allemaal enkel nog in aanraking met hun eigen 
interesses. 
Dit hele principe lijkt op eerste gezicht vrij onschuldig. Want op het internet 
is inmiddels zoveel te vinden, dat het steeds moeilijker wordt om de bomen 
nog van het bos te onderscheiden. Bovendien is dat ook nog eens lang niet 
allemaal betrouwbaar sinds de intrede van ‘fakenieuws’. Een beetje 
hulp in het oerwoud van filmpjes, informatie en foto’s is eigenlijk wel handig. 
Want iedereen is vatbaar voor fakenieuws, blijkt uit een onderzoek van 
Amerikaans hoogleraar Elizabeth Loftus (3). 
Op het tweede gezicht blijken deze algoritmes toch iets minder onschuldig. 
Alleen al omdat het beeld dat gevormd wordt van iemand, over zijn of haar 
persoonlijke ‘ik’ enkel een beeld is. Dat algoritme baseert zich op onze 
aankopen, likes en dislikes. Hoewel zo’n algoritme, een wiskundige reeks, 
een enorme hoeveelheid data tot zijn beschikking heeft, mist er toch een 
sukje van het totaal plaatje. Niet zomaar een stukje. Want het kan per slot 
van rekening helemaal niet in onze constante stroom van gedachten en 
gevoelens kijken. Dat kunnen we enkel zelf en dat is wat kenmerkend is 
onze persoon. 
Verder maken wij mensen, zeker jongeren, veel veranderingen door. Zo 
kan die vrouw die vroeger veel films keek waarin mannen als lustobject 
worden neergezet, die films inmiddels beu zijn en benieuwd zijn naar iets 
nieuws. Maar de films die zij te zien krijgt op Netflix zijn nog steeds 
gebaseerd op wat zij eerder keek, waardoor haar scherm nog steeds 
gevuld is met films waarin Jan Kooijman zijn buikspieren showt. En 
misschien is haar zoon die zo geïnteresseerd was in techniek inmiddels 
verliefd geworden, en heeft hij ontdekt dat er ook andere dingen zijn in het 
leven behalve de inhoud van de Mediamarkt. 
Mensen zijn gemakkelijk te beïnvloeden en te manipuleren, zo bleek uit de 
onderzoeken van Loftus. En daarin spelen niet alleen onze likes en dislikes 
mee, maar ook andere factoren. Het kan dus gebeuren dat het beeld dat 
gevormd is over onze persoonlijke ‘ik’ , door de algoritmes, niet geheel klopt 
of verouderd is. We krijgen aanbevelingen die niet passen onze 
persoonlijke ‘ik’ en worden daardoor beïnvloed. Als dat het geval is, dan 
hebben algoritmes een groot negatief effect: mensen worden in hokjes 
geplaatst, waar ze niet binnen vallen. Vervolgens is het heel moeilijk om 
daar weer uit te komen. Dat maakt het moeilijk om iets origineels te 
bedenken en/of uit te voeren, iets wat nog nooit eerder bedacht is en 
vernieuwend is. 
Dus kom ik nu zelf in de gevarenzone terecht. Om als creatieveling te 
blijven scheppen heb ik prikkels nodig. Want die prikkels zijn inspirerend 
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voor kunstenaars. Zo liet Picasso zich inspireren op zijn reis naar Afrika en 
de cultuur van de mensen daar. Tegenwoordig hoef ik niet meer ver te 
reizen, mijn inspiratiebron draag ik haast altijd bij me, ik kan altijd surfen op 
internet. Maar, mijn inspiratiebron is beperkt, ik word beïnvloed door 
algoritmes die voor mij bepalen wat ik te zien krijg. En tot overmaat van 
ramp baseren ze dat ook nog eens op een incomplete en onjuiste indruk 
van mijn persoonlijkheid. Daarmee wordt het voor mij steeds moeilijker om 
mijn tekenleraar en mijn ouders trots te maken, met mijn eigenschap 
creatief te zijn. (Sanne Breedveld) 
 
1) Onder redactie van Theo de boer, Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands, vijfde editie  
2) Naz Taha, YouTubers openhartig over hun burn-out: ‘Het lukt me gewoon niet’, Algemeen 
Dagblad, 22-10-2018 
3) Maurice Timmermans, Deze Amerikaanse hoogleraar bewijst hoe manipuleerbaar ons 
geheugen is, De Volkskrant 14-12-2018 
 
Sanne Breedveld (VWO 5, OSG West-Friesland, Hoorn-NH) is de auteur van dit artikel. Ze 
kreeg op 14 juni 2019 te horen dat ze derde is geworden in de Essaywedstrijd van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. De derde plaats gaf haar een wild card voor het 
propedeuseprogramma van de Radboud Honours Academy. De Radboud Universiteit is voor 
Sanne dé plek waar ze na de OSG graag politicologie wil gaan studeren. Er waren tien 
finalisten gekozen uit 496 ingezonden essays. Het thema voor de wedstrijd luidde: ‘Ik (word) 
beïnvloed’. Sanne’s betoog ging vooral over het feit dat de algoritmen op internet afstompend 
werken voor wie creativiteit zoekt. De jury prees haar inzending om de complexe redenering 
en de mooie lange zinnen. (Sanne Breedveld) 

 

Korte berichten 
 
Gregoriaans en oude polyfone muziek winnen aan kracht 
In het Bulletin nr.131 (aug. 2019) van de Vereniging voor Latijnse Liturgie is 
een interview opgenomen met Arnoud Heerings, sinds 2001 docent 
Gregoriaans en later kerkmuziek aan het Conservatorium van Utrecht, zegt 
hierin het volgende: “We hebben op het conservatorium voor de kerkmuziek 
weinig katholieke studenten en veel protestanten. Oorzaak is waarschijnlijk, 
dat die protestanten vaak al als ‘organist’ binnenkomen. Katholieke 
(professionele) organisten zijn er weinig meer. Steeds vallen we in de 
katholieke kerk terug op amateurs. Hoe goed bedoeld ook, we hebben 
daarnaast ook professioneel geschoolde kerkmusici nodig, broodnodig, op 
het orgel en op de bok. Zij moeten vak en vaardigheden verder dragen, 
zodat ook de amateurs daar profijt van hebben.” Naast het gregoriaans 
waardeert Heerings de meerstemmige (Latijnse) kerkmuziek. “Kijk eens wat 
voor prachtige polyfone kerkmuziek er is geschreven door Palestrina, 
Mozart, Andriessen, Widor, Franck en anderen. Als je deze polyfone 
muziek met gregoriaans combineert, winnen beide aan kracht. Een Latijnse 
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Mis met een mooi orgelstuk van Messiaen is natuurlijk ook de moeite 
waard. Het geeft vleugels aan de liturgie”. (RH) 
 
Nieuwe website Het ORGEL (www.hetorgel.nl)  
‘Het ORGEL’ heeft een nieuwe website! De oude website was al enige 
jaren niet meer berekend op de huidige digitale wereld. Zo is de nieuwe site 
volledig ‘responsive’, zodat zij niet alleen op pc’s maar ook op tablets en 
telefoons te raadplegen is.  
Met veel geduld en kundigheid heeft Inside Services de complexe en 
omvangrijke klus geklaard om alle data van de oude site met een sterk 
verouderde techniek over te hevelen naar de nieuwe. Het betrof de enorm 
grote dataverzamelingen die webmaster Geert Jan Pottjewijd aangelegd 
heeft: de database met websitelinks en de databases met indexen van 
artikelen uit Het ORGEL en van artikelen uit andere (orgel)bladen. Via 
‘Zoeken’ in het hoofdmenu treft men een aantal krachtige zoekmachines 
aan om artikelen of weblinks te vinden. 
De ‘Agenda’ is geheel vernieuwd. Die biedt nu mogelijkheden om concerten 
uit te filteren op data/periode, uitvoerende(n), plaats en locatie. 
Organisatoren die geregeld concertaankondigingen opgeven, kunnen zich 
vanaf nu als ‘adverteerder’ registreren, zodat zij niet elke keer opnieuw hun 
betalingsgegevens voor de automatische incasso hoeven in te vullen. 
Bovendien biedt de agenda de mogelijkheid om informatie over de 
concerten te geven, zoals concertprogramma’s. Promotie van uw concerten 
via de Agenda in Het ORGEL wordt daarmee nog aantrekkelijker. (bron: 
NotaBene, juli 2019) 
 
Ludwig van Beethoven en Japan 

In het jaar 2020 vieren we dat 
Ludwig van Beethoven 250 jaar 
geleden geboren is. Uiteraard 
springt een uitgever als 
Bärenreiter daar op in met hun 
uitgaven van muziek van 
Beethoven. Er verschijnt zelfs 
een speciale Japanse editie van 
de 9e symfonie. Zoals bekend, 
bevat de Finale het bekende 
‘Ode an die Freude’. De nieuwe 
uitgave is ‘A Pronunciation 
Guide for Japanese Singers’ met 
die Duitse tekst, maar dan 
fonetisch opgeschreven alsmede 
een vertaling in het Japans. 

http://(www.hetorgel.nl/
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Weet je ook nog wat je zingt. Voor koorzangers uit andere landen is er ook 
nog een video voor de juiste uitspraak op de website van de uitgever 
www.baerenreiter.com en op youtube. Zie voor meer info over de 
Beethoven-uitgaven ook lvb2020.com. (RH) 
 
Nieuwe directeur Koor & Stem 
Vanaf augustus 2019 is Jeroen Keymeulen de nieuwe directeur van de 
Vlaamse korenbond Koor&Stem. Hij volgt Koenraad de Meulder op, die op 
1 januari 2019 startte als World Choir Games Director. Voor meer info: 
www.koorenstem.be . (RH) 
 
Meer aandacht voor klassieke muziek 
De belangstelling voor klassieke muziek is tanende, zo constateert Capella 
Brabant. Daarom ontwikkelt het kamerkoor o.l.v. Marc Versteeg speciale 
programma’s, waarin koormuziek wordt verbonden aan theatraliteit, andere 
kunstvormen en maatschappelijke thema’s. Daartoe heeft ze de 
Kooracademie in het leven geroepen, waar jonge zangers worden opgeleid 
en voorbereid op het zingen in een kamerkoor. Voor meer info: 
www.capellabrabant.nl. (RH; bron: ZingMagazine, aug./sept. 2019)  
 
Eeuwenoude abdij-archief online beschikbaar 
Het historisch geschreven erfgoed van de Abdij van Berne is gedigitaliseerd 
en kan vanaf nu online geraadpleegd worden. De documenten waren 
aanvankelijk uitsluitend in de abdij te raadplegen. Het Brabants Historisch 
Informatie Centrum liet vanaf 2016 de eeuwenoude documenten 
digitaliseren, zodat ze niet meer fysiek bekeken hoeven te worden. Sinds 
half juni zijn ze in te zien via www.bhic.nl. (RH: bron: Katholiek Nieuwsblad, 
21 juni 2019) 
 
Een miljoen extra voor duurzaam muziekonderwijs 
Minister Van Engelshoven maakte op 27 juni bekend, dat ze 1 miljoen euro 
beschikbaar stelt voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen 
zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio. 
De regionale partijen kunnen er aanspraak op maken, als zowel private als 
publieke partijen zich samen inzetten voor dit doel. De minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap maakte dit bekend middels een videoboodschap voor 
onder anderen 500 kinderen in Doetinchem. De kinderen waren bijeengekomen 
voor de feestelijke ondertekening van het convenant Méér Muziek in de 
Klas Lokaal Achterhoek. De MuziekMatch wordt uitgevoerd door Méér Muziek in 
de Klas, met betrokkenheid van een onafhankelijke commissie. Voor meer info: 
www.meermuziekindeklas.nl. (RH; bron: LKCA-nieuwsbrief, 2 juli 2019)  
 
 

http://www.baerenreiter.com/
http://www.koorenstem.be/
http://www.capellabrabant.nl/
http://www.bhic.nl/
http://www.meermuziekindeklas.nl/
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Activiteiten 
 
Landelijke Orgeldag op zaterdag 14 september 
Traditiegetrouw is de zaterdag van het Nationaal Monumentenweekend ook 
de Landelijke Orgeldag. De opening vindt plaats op zaterdag 14 september, 
10.30 uur, in de Kloosterkerk in Den Haag. Geerten van der Wetering zal 
hier het Marcussen-orgel bespelen. Voor meer info: 
 www.nationaleorgeldag.nl. (RH; bron: De Orgelvriend, juli/aug. 2019)  
 
Andriessen-concert in Eindhoven 

Op zaterdag 28 september om 15:00 u klinkt ‘OrgelMuziek 
in de Cathrien’ met muziek van leden van de familie 
Andriessen. Mark van Platen koos werken van vader 
Hendrik en de zonen Jurriaan en Louis. Van Louis hoort u 
het in 2017 gecomponeerde, aan zijn vader opgedragen, 
stuk “De goddelijke routine”, voor het eerst uitgevoerd 
tijdens het Andriessen/De Klerk Festival in Haarlem in 
2017. Om 14:00 uur houdt Hans Strootman zijn inleidende 
lezing: ‘Jurriaan Andriessen, spelen met muziek’.  

(bron: Nieuwsbrief Muziek in de Cathrien, 24 aug. 2019) 
 
Studiedag historische stemmingen  
Werckmeister, Kirnberger, middentoon… iedere organist en orgelliefhebber 
zal deze namen wel eens hebben gehoord. Het heeft te maken met de 
beperking van het aantal akkoorden dat kan worden gespeeld. Maar wat zit 
erachter? Waarom klinkt het ene akkoord beter dan het ander? En vooral: 
welke muziek past bij welke stemming? Orgel Netwerk NoordHolland 
organiseert een korte studiedag op zaterdag 5 oktober 2019 vanaf 10.00 
uur. De essentiële kenmerken van deze stemmingen, en ook die van de 
huidige gelijkzwevende stemming, komen aan de orde. Met behulp van 
klinkende voorbeelden zal het voor en tegen van de voornaamste 
stemmingen worden geïllustreerd. De studiedag vindt plaats in de Grote 
Kerk te Oosthuizen, waar zich een subliem orgel in middentoonstemming 
bevindt. De deelnamekosten bedragen € 20 per persoon. Aanmelden kan 
door een email te sturen naar info@orgelnet.nl. (bron: NotaBene, sept. 
2019) 
 
Concours op kleine orgels in het Nationaal Orgelmuseum  
Er worden in Nederland diverse orgelconcoursen georganiseerd op veelal 
grote(re) orgels. Op zaterdag 12 oktober a.s. wordt in het Nationaal 
Orgelmuseum te Elburg een orgelconcours georganiseerd op uitsluitend 
kleine, eenklaviers orgels en/of het clavecimbel. Het concours staat open 

http://www.nationaleorgeldag.nl/
mailto:info@orgelnet.nl
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voor organisten tot de leeftijd van 35 jaar. Elke deelnemer zal als verplicht 
werk een variatiewerk van Jan Pieterszoon Sweelinck of een partita van 
Johann Pachelbel, naar keuze, dienen te spelen, gevolgd door een vrij werk 
van maximaal tien minuten. De kandidaten zijn vrij in de keuze van een 
orgel en/of het clavecimbel. Een jury van drie beroepsorganisten zullen de 
prestaties beoordelen. Elke kandidaat krijgt voldoende tijd om kennis te 
maken met de orgels. Het inschrijfgeld bedraagt € 35. Aanmelden dient te 
geschieden vóór 15 september 2019 via: info@nationaalorgelmuseum.nl. 
Inlichtingen bij Maarten Seijbel, tel.0525-681486. (bron: NotaBene, juli 
2019) 
 
Driedaags orgelsymposium 
De Stichting Nationaal Orgelmuseum organiseert van donderdag 3 tot en 
met zaterdag 5 oktober a.s. een driedaags orgelsymposium waarop allerlei 
belangrijke orgelzaken aan de orde komen die zullen worden ingeleid door 
diverse deskundigen. Prof.dr. Fred van Lieburg hoopt te spreken over: ‘Het 
orgel in Nederland in het dagelijks leven’, dr. J.D. Wassenaar zal het 
onderwerp ‘Orgelrestauraties en kerkelijk toezicht’ behandelen. Het 
onderwerp ‘Kerksluitingen en behoud monumentale orgels’ wordt 
behandeld door Robert Helder, voorzitter van de Stichting Klinkend Erfgoed 
Nederland”. Drs. Eelco Elzenga zal een inleiding verzorgen over ‘Het 
publieke gebruik van kerk en orgel’”, de Antwerpse organist en 
orgeldeskundige Jan van Mol bespreekt ‘Welke verschillen in de 
orgelcultuur zijn opvallend tussen België en Nederland’. De orgeladviseur 
en organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, Henk Verhoef, spreekt over 
‘Hoe ver mag een orgelmaker gaan in het doen van concessies met name 
bij orgelrestauraties?’. Rijksorgeladviseur Wim Diepenhorst geeft een lezing 
over ‘Wat is de taak en invloed van de rijksorgeladviseur bij 
orgelrestauraties’, en orgelmaker Hans Reil spreekt over ‘Wat wordt er van 
de orgelbouw verwacht in de komende jaren’. Jos van der Kooy zal het 
onderwerp ‘Heeft het orgelconcert nog een toekomst’ behandelen. Alle 
onderwerpen worden na de inleiding met de deelnemers besproken. 
Onderdelen van dit uitzonderlijke symposium zijn het leggen van onderlinge 
contacten, uitvoerig bezoek aan het orgelmuseum, gemeenschappelijke 
maaltijden en een interessante afsluitende excursie. Een folder met alle 
gewenste gegevens kan worden aangevraagd via 
info@nationaalorgelmuseum.nl, tel.0525-684220, zie ook: www. 
nationaalorgelmuseum.nl. (RH; bron: NotaBene, juli 2019) 
 
De Ark van Noach 
Op 9 september is het muzikale spektakel ‘De Ark van Noach’, geïnspireerd 
op het Bijbelverhaal, in Tivoli Vredenburg in Utrecht, uitgevoerd door Eddy 
Terstall en het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra. Denkend aan de 

mailto:info@nationaalorgelmuseum.nl
info@nationaalorgelmuseum.nl
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‘zondvloed’ komen vragen bovenborrelen als ‘Wat is onze rol als 
consument in de klimaatverandering? Hoe klinkt een stijgende zeespiegel? 
Wat is het geluid van een opstijgend vliegtuig?’ De opzet is oratorium-achtig 
met als achtergrond ‘Hoe consumeren wij ons een weg naar de 
ondergang?’ Met Cees Geel als Noach. De koralen en aria’s zijn nieuwe 
werken van jonge, gevestigde Nederlandse componisten. Aanvang 20.00 
uur. Voor meer info: www.tivolivredenburg.nl  (RH) 
 

 
 
Mis voor dubbelkoor van Martin én jazz 
De ‘Mis voor dubbelkoor a cappella’ van Frank Martin, een monument uit de 
20e-eeuwse muziekgeschiedenis, is voor Capella Brabant de basis voor het 
expiriment op 14 en 15 september a.s. Het geheel wordt uitgebreid met 
improvisaties van Jeroen Doomernik (bugel), Paul van Kemenade 
(saxofoon) en Carlo de Wijs (hammondorgel). Misdelen en improvisaties 
wisselen elkaar af als een soort van verweving volgens kerkelijk ritueel, zo 
is de gedachte. Oftewel, zoals in de R.K. liturgie vaste misdelen 
(ordinarium) ook alternerend gezongen worden met wisselende gezangen 
(proprium). Het concert, ‘Weerloos’ geheten, wordt afgesloten met het 
slotkoraal uit de Johannes Passion van J.S. Bach. De uitvoeringen zijn op 
14 september, 20.15 uur in LocHal, Tilburg en op 15 september om 15.00 
uur in de Grote Kerk in Den Bosch. Voor meer info: www.capellabrabant.nl. 
(RH; bron: ZingMagazine, aug./sept. 2019). Voor mijn gevoel heeft de 
dirigent/programmeur bij de lessen ‘kerkmuziekgeschiedenis’ niet goed 
opgelet, maar dat terzijde. (RH) 
 
Springlevend! 

http://www.tivolivredenburg.nl/
http://www.capellabrabant.nl/
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Oude woorden, nieuwe kerkmuziek 
Op 2 november vindt in de prachtige oude Jacobikerk te Utrecht een uniek 
concert plaats, dat helemaal bestaat uit eigentijdse Nederlandse 
kerkmuziek. Er zal muziek klinken van Toon Hagen, Hayo Boerema, 
Geerten Liefting, Wouter van Belle, Karel Demoet, Richard Vos, Aart de 
Kort, Peter Sneep, Dirk Zwart en anderen. Het concert wordt gegeven door 
twee koren: de Sweelinck-cantorij van de Oude Kerk te Amsterdam, en 
kamerkoor Cantiago uit Utrecht, beide onder leiding van de jonge dirigent 
Herman Mussche. Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel. 
 
Het concert is een initiatief van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, die zich al 
meer dan 10 jaar inzet voor de voortgang en promotie van nieuwe 
Nederlandse kerkmuziek voor koren en cantorijen. De stichting onderhoudt 
de publiekswebsite ‘www.kerkmuziek.nu’, en heeft in 2009 de promotie-cd 
‘Kerkmuziek van nu’ op de markt gebracht. In de jaren daarna zijn zeven 
cd’s gemaakt, die elk gevuld zijn met werk van één componist. 
Achtereenvolgens verschenen in de serie ‘Vocale kerkmuziek’ cd’s met 
muziek van Kees van Eersel, Daniel Rouwkema, Jaco van Leeuwen, 
Richard Vos, Dirk Zwart, Aart de Kort en Willem Blonk. Tijdens het concert 
op 2 november zal de achtste cd in deze serie worden gepresenteerd met 
muziek van Peter Sneep. 
 
Na afloop van het concert is onder het genot van een drankje gelegenheid 
tot napraten en kennismaking met aanwezige componisten, en zijn de cd’s 
van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek met korting te koop. 
 
Het concert begin om 20.00u. 
Kaarten voor het concert à € 10,- (voorverkoop) zijn verkrijgbaar via 
www.kerkmuziek.nu of www.cantiago.nl. Aan de kerk op 2 november 
kosten ze € 12,- 
 
Workshop nieuwe kerkmuziek 
Voorafgaand aan het concert op 2 november (zie boven) vindt om 16.00 
een workshop plaats waar dirigenten en koorzangers en andere 
belangstellenden kunnen kennismaken met een keur aan nieuwe 
Nederlandse kerkmuziek voor cantorij of koor. Dirigent Herman Mussche 
zal met de aanwezigheden muziek doorzingen. Deze workshop vindt 
eveneens plaats in de Jacobikerk. Deelname kost € 10,- Aanmelden via de 
e-mail van www.kerkmuziek.nu: info@kerkmuziek.nu 
 
Nadere informatie is desgewenst verkrijgbaar bij: 
Dirk Zwart (adviseur Stichting Nieuwe Kerkmuziek),  
e-mail: info@kerkmuziek.nu of tel. 0570-567828 

http://‘www.kerkmuziek.nu’/
http://www.kerkmuziek.nu/
http://www.cantiago.nl/
http://www.kerkmuziek.nu/
info@kerkmuziek.nu
info@kerkmuziek.nu
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Opera van nu, gregoriaans van toen  
Op donderdag 8 november om 20.15 uur is in de Antonius van Paduakerk, 
Groesbeekseweg 96 te Nijmegen de eerste voorpremière van Hildegard - 
Opera van nu, gregoriaans van toen. Het is een opera over mystica en 
componiste Hildegard van Bingen, waarin haar eigen hemelse muziek 
wordt doorsneden met passages over haar wereldse leven, met nieuwe 
muziek van de hand van componist Steven Kamperman. We stappen in de 
magische wereld van de middeleeuwse componiste en mystica. Rond een 
oorspronkelijke uitvoering van Hildegards De Orde der Deugden schreef 
componist Steven Kamperman een opera. De daarin terugkerende 
melodieën van Hildegard klinken soms herkenbaar, maar ze weten vooral 
te verrassen vanuit een nieuw perspectief. Van barok tot hedendaags en 
zelfs een vleugje flamenco: Kamperman smeedt het geheel om tot een 
veelkleurige klankwereld. Hildegard von Bingen was een vrijdenker die haar 
eigen taal ontwierp, vrijuit over vrouwelijke seksualiteit schreef en haar 
nonnen –zeer ongebruikelijk in de twaalfde eeuw– liet toneelspelen en 
instrumenten bespelen. Net zo sterk als onzeker streed Hildegard 
succesvol voor een eigen plek waar ze tot grote artistieke hoogten kon 
reiken en een bloeiende gemeenschap om zich heen kon verzamelen. En 
dat alles dankzij een flinke portie eigengereidheid… of juist: ondanks? 
Regisseur Annechien Koerselman laat de stemmen van het alom geprezen 
vocaal kwintet Wishful Singing schitteren in een fantasievolle regie samen 
met de veelzijdige sopraan Wynanda Zeevaarder als Hildegard en de barse 
bassen van Marc Pantus als haar tegenspeler abt Kuno van Disibodenberg. 
Dit alles begeleid door het met altviool uitgebreide HOT – Het Orgel Trio op 
klarinet, contrabas en pijporgel. De toegang bedraagt € 20/25. Meer 
informatie is te vinden op hildegard-opera.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de stadsschouwburg: www.stadsschouwburgendevereeniging.nl . (RH; 
bron: NotaBene, aug. 2019) 
 

Orgelbouwnieuws 
 
Orgelmentoraat 
De Nationale Orgeldag op 14 september staat in Alkmaar in het teken van 
drie bijzondere projecten van de Stichting Vrienden van het Orgel: de start 
van het orgelmentoraat, de demonstratie van ons Doe-orgel en de 
presentatie van de eerste video-opname.  
Het programma ziet er als volgt uit: 10.30 uur: Feestelijke start van het 
orgelmentoraat in de  Noordeinder Vermaning, Noordeinde 18 te Alkmaar. 
Het orgelmentoraat is een middel om boeiende orgels meer te gaan 
gebruiken en in goede conditie te houden. Vrijwillige mentoren ontfermen 

http://www.stadsschouwburgendevereeniging.nl/
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zich over fraaie instrumenten in diverse kernen van de voormalige 
gemeenten Graft de Rijp en Schermer. Tegelijk is op het Amsterdams 
Conservatorium het master keuzevak orgelmentoraat geïntroduceerd, 
waarvoor zich inmiddels diverse studenten hebben aangemeld. Na ruim 
een jaar voorbereiding kan het orgelmentoraat in Alkmaar officieel 
beginnen. De feestelijke start is om 10:30 uur in de Noordeinder 
Vermaning. U krijgt informatie over de opzet van het mentoraat en over de 
belangwekkende rol die studenten van het Amsterdams Conservatorium 
gaan spelen. Uiteraard is er ook muziek, studenten laten de bijzondere 
klanken van het Strumphler-orgel horen.  
Van 12.00-15.00 uur: Demonstatie van het Doe-orgel Grote Kerk, Alkmaar, 
Koorstraat 2 Alkmaar. Nog geen kennis gemaakt met ons Doe-orgel?  
15.30 uur: Presentatie van de eerste orgel-videoproductie Grote Kerk van 
Schermerhorn, Oosteinde 2. Een nieuwe activiteit van de ‘Vrienden’ is het 
vervaardigen van videoproducties van diverse Alkmaarse orgels die niet zo 
vaak te horen of te zien zijn. In de video’s worden naast muziek ook 
ervaringen met het orgel en bijzondere verhalen verwerkt. Als eerste zijn 
opnamen gemaakt van het orgel in Schermerhorn. Het resultaat hiervan 
presenteren we vanaf 15:30 uur in de Grote Kerk van Schermerhorn. Ook 
hier zorgen studenten van het Amsterdams Conservatorium voor de 
muziek. 
(bron: NotaBene, sept. 2019) 
 
Premier Rutte en een orgel 
In februari stemde minister-president Mark Rutte de eerste pijp van het 
tongwerk Saxaphone van een orgel. Weliswaar geassisteerd door de 
orgelmaker Rochus van Rumpt van Pels & Van Leeuwen, maar toch … ! 
Genoemde orgelmaker restaureerde en plaatste het beroemde Pierre Palla 
Concertorgel in het Muziekcentrum voor de Omroep in Hilversum. Dit 
vroegere AVRO-Concertorgel werd in 1936 gebouwd door John Compton. 
Het telt vier klavieren en heeft twee orgelkamers vol met pijpwerk, 
slagwerk- en percussie-instrumenten, en bijzondere componenten als een 
brandweerbel, de tamtam, Chinese gong, regengeluiden, vogelgeluiden en 
kerkklokken. Het is een van de grootste theaterorgels van Nederland en 
een van de best bewaard gebleven exemplaren van Europa. Kortom: een 
heel bijzonder pijporgel als nationaal erfgoed, een premier waardig. 
Overigens wordt na de zomer het orgel officieel in gebruik genomen. (RH; 
bron: Brabants Orgelrijkdom 2019)  
 
Orgelbank PKN 
Kerken en gemeenten die hun pijporgel kwijt willen, kunnen hun instrument 
te koop aanbieden via de Orgelbank van de Vereniging voor 
Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de PKN. Deze Orgelbank, onderdeel 
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van de Kerkmarkt, biedt de eigenaren van pijporgels dus de mogelijkheid 
om vrijkomende orgels een nieuwe bestemming te geven. De VKB is geen 
bemiddelaar en dus ook niet aansprakelijk. Voor meer info: 
kerkmarkt.nl/orgelbank. (RH; bron: De Orgelvriend, juli/aug. 2019)  
 

Nieuwe uitgaven 
 
César Franck – de twaalf orgelwerken, en meer… 

Het zal een stille wens van 
Piet van der Steen zijn 
geweest om eens het volledig 
orgeloeuvre van César Franck 
op te nemen. Het aantal 
Franck-integrales is onder-
hand niet meer te tellen, maar 
aan het beluisteren van deze 
drie cd’s ben ik met plezier 
begonnen en het genot is tot 
de laatste noot gebleven. 
Lang golden de interpretaties 
van Jeanne Demessieux en 
André Marchal als maatstaf, 
die zo’n diepe indruk maakten 
dat elke Franck-lp of –cd 
daarmee vergeleken werd. Als 

luisteraar ben je op zoek naar de juiste, overwogen tempi, een Cavaillé-
Coll-orgel dat bij de klank van de Ste.-Clotilde aansluit – en dat is zeker niet 
het geval bij alle instrumenten van deze bouwer! – en registraties die 
misschien niet altijd letterlijk worden opgevolgd maar die wél in de geest 
van de componist zijn gekozen. 
 
In 1999 werd de orgelwereld ‘opgeschrikt’ door de Franck-biografie van 
J.M. Fauquet, waarin tempi waren vermeld – nota bene van Franck 
persoonlijk! – die haaks stonden op de algemene vertolking van musici die 
deze muziek een warm hart toedroegen. Voor zover mij bekend heeft alleen 
Joris Verdin deze uitzonderlijk hoge tempi bij zijn opnames voor Ricercar 
gehanteerd. Daartegenover staat de interpretatie van Ben van Oosten, die 
bewust voor lagere tempi koos. In het booklet verdedigt Van der Steen de 
mening dat elke speler vrij mag zijn in zijn tempo en interpretatie, na 
diepgaande studies van alle relevante aspecten van Francks orgel- en 
harmoniumwerken. Een nuchtere maar juiste beschouwing…  
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De keuze voor het orgel in Épernay (1869, III/ped/34) is een gelukkige. Het 
aanvankelijke plan om Épernay te combineren met het Cavaillé-Coll-orgel 
in Royaumont (1865, III/ped/44) zou ideaal zijn geweest, omdat beide 
orgels nog niet de latere symfonische allure hebben waarvoor muziek van 
Widor en Vierne juist uitermate geschikt is. Helaas verkeerde het niet in 
optimale staat en verviel dit plan. In de middenperiode van Cavaillé is het 
romantische klankbeeld sterk aanwezig, er is zelfs nog sprake van een 
enigszins klassieke intonatie. Zijn latere instrumenten worden bepaald door 
een symfonische opzet en liggen de verhoudingen in de dispositie anders 
(o.a. een relatief groter en luider Récit). Duruflé en Fleury bejubelden 
indertijd de poëtische klank van het Récit in de Ste.-Clotilde en naar mijn 
mening is deze ook aanwezig in Épernay. Een registratievoorbeeld: bij 
aanvang van het middendeel van het Grande pièce symphonique  vraagt 
Franck een Cromorne/Clarinette in de rechterhand, met fonds & anches 
Récit in de begeleidende linkerhand. Bij latere orgels is deze registratie 
nergens goed realiseerbaar. Hoewel het orgel van Épernay een graad 
kleiner is dan Ste.-Clotilde, komt de klanksfeer zeer dicht in de buurt. Een 
ander detail: het Positif in Epernay heeft geen Bourdon of Flûte harmonique 
8’ op het Positif maar wel een Quintaton 8’. Hoe fris klinkt dit register in 
enkele begeleidingen, en hoe uniek is deze registerkeuze bij Franck. De 
registraties konden verder overal bijna letterlijk worden overgenomen, 
poëtisch in de zachte passages en met ‘grandeur’ in de afsluitingen. 
Enkele kleine orgelwerken (Andantino in g, enkele Offertoires) zijn mede 
opgenomen, evenals een Magnificat met alternatim-zang, voorts op 
harmonium een suite in Es/es uit L’Organiste en een versie van Prélude, 
fugue et variation voor harmonium en piano. 
Een zeer geslaagd project. Van harte aanbevolen!  (René Verwer) 
* Piet van der Steen, Cavaillé-Coll-orgel Notre-Dame te Épernay (F), m.m.v. 
Niek de Vente, piano, Excellent-Recordings, Nunspeet 137519 (3 cd’s), 
Prijs € 35,-- inclusief portokosten, verkrijgbaar via 
stg.orgelprojecten@gmail.com  
 
‘Wonen in Klanken’  – vooraankondiging biografie Maurice Pirenne 
10 november aanstaande verschijnt de langverwachte biografie van 
Maurice Pirenne. Na een eerdere uitgave over het leven en werk van Floris 
van der Putt (rector cantus van de Schola, 1954-1965) kon die van Maurice 
Pirenne (rector cantus 1965-1991, organist Sint-Janskathedraal (1991-
2007) niet uitblijven. Maurice was jarenlang geestelijk adviseur van de 
KDOV. 
Op zijn grafsteen staat gebeiteld: PRIESTER-MUSICUS. Bewust in die 
volgorde. Dat is ook de volgorde die in het boek gehanteerd wordt, waar 
Jan Jaap Zwitser het leven van Pirenne beschrijft en Anton Vernooij de 
beschrijving van de muziek voor zijn rekening neemt. 

mailto:stg.orgelprojecten@gmail.com
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In een rijk geïllustreerde uitgave van ca. 400 pagina’s volgen we het leven 
en werk van de jonge Maurice die met zijn ouders naar ’t Heike in Tilburg 
gaat, zijn weg naar de seminaries van Beekvliet en Haaren, zijn studie aan 
het conservatorium in Tilburg en aan het Istituto Pontificio di musica sacra 
in Rome, zijn benoemingen tot kapelaan, rector cantus en organist in de 
kathedraal. En ook de daarmee gepaard gaande twijfels: “Wil ik dit wel? 
Kan ik dit wel? Als ze mij maar niet vragen…” 
Naast een duik in het leven in die tijd op een seminarie, krijgen we ook een 
beeld van het muzikale terrein dat ineens open ligt na Vaticanum II, het 
Tweede Vaticaanse Concilie. Kerkmuziek in de landstaal. Maurice was als 
de dood dat er allerlei rijmelarijtjes zouden ontstaan op onnozele 
melodieën. Hij, Floris van der Putt en een beperkt aantal anderen sprongen 
in het ontstane gat en schreven het ene werk na het andere. Psalmen, 
missen, motetten en meer zagen het levenslicht. Uiteraard op goede 
teksten en goede Bijbelse vertalingen.   
Met psalm 23 (Mijn Herder is de Heer) voor de uitvaart van mgr. Bekkers en 
psalm 93 (Koning is onze God) schreef hij wellicht zijn bekendste werken, 
maar er is zo ontzettend veel meer. De afgelopen 10 jaar heeft de Stichting 
Maurice Pirenne veel van die werken uitgegeven om zo de nalatenschap 
van Maurice niet te laten verstoffen in een archief, maar juist om die tot 
leven en klinken te brengen. 
De biografie is voor sommigen een hernieuwde kennismaking en voor 
anderen een nieuwe ervaring. 
 
Op zondagmiddag 10 november (15.30 uur) wordt de biografie gepre-
senteerd in de Sint-Jan met een concert met werken van Maurice Pirenne. 
Samen met een meer dan 10-koppig blazersensemble brengen de Schola 
onder leiding van Jeroen Felix en de Capella Brabant onder leiding van 
Marc Versteeg (ook een oud Scholalid uit de tijd van Maurice) de 
composities Loflied op de wijsheid, psalm 150, Aandachtig Drieluik en 
Domine Salutis Meae ten gehore.  
Bij voorintekening (mailtje aan info@stichtingmauricepirenne.nl) vóór 1 
oktober, is de biografie tegen een speciale prijs van € 19,50 verkrijgbaar.  
KDOV-leden kunnen tot 7 oktober via secretaris@kdov.nl intekenen voor 
het boek tegen eveneens de speciale prijs van € 19,50 excl. verzendkosten 
voorzover u het boek komt afhalen op 10 november 2019. 
Vanaf 10 november is het boek voor € 22,50 verkrijgbaar via de website: 
www.stichtingmauricepirenne.nl en de infobalie in de Sint-Jan, maar ook te 
bestellen via info@stichtingmauricepirenne.nl. (Paul Leenders, Voorzitter 
Stichting Maurice Pirenne). 
 

mailto:info@stichtingmauricepirenne.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
http://www.stichtingmauricepirenne.nl/
mailto:info@stichtingmauricepirenne.nl
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CD – Himmelwärts; een venster op Wagner 
“De grote muziekdrama’s van Richard Wagner hebben vele organisten altijd 
aangesproken. De orkestrale kleurenpracht van zijn muziek, het uitspinnen 
van muzikale thema’s en motieven en vooral de ongehoord boeiende 
harmonische taal van Wagner’s muziek lijken welhaast voorbestemd voor 
een vertaling naar het romantische orgel, uitgerust met een uitvoerig 
expressief kleurenpalet en zwelkast”, aldus organist Eric Koevoets in het 
booklet bij de CD ‘Himmelwärts’, die hij samen met lyrisch sopraan Jenny 
Haisma opnam b.g.v. het 10-jarig jubileum van de Stichting Venster op 
Muziek in de Lambertus. Het gaat hier om de St. Lambertuskerk in 
Rotterdam, waar Koevoets de beschikking heeft over een 
Maarschalkerweerdorgel (1900), dat in 1982 werd gerestaureerd door de 
fa. Gebr. Vermeulen uit Weert en in 2012 gerenoveerd door de fa. Nico van 
Duren. Met 13 registers op het Hoofdwerk (waaronder 2 16-voets – 
Prestant en Bourdon), 10 op het Bovenwerk (met zweltrede) en 6 registers 
op het Pedaal (met wederom 2 16-voets – Subbas en Violon) kun je 

natuurlijk behoorlijk uit de voeten met 
het romantische repertoire.  
 ‘Ja, es stieg auch mir ein Engel 
nieder, und auf leuchtendem 
Gefieder führt er, ferne jedem 
Schmerz, meinen Geist nun 
himmelwärts!’ Dit is de laatste strofe 
van het lied ‘Der Engel’ van de 
‘Wesendonck-Lieder’ van Richard 
Wagner, dat op de CD is te beluis-
teren. 
Het laatste woord, himmelwärts, vat 
de intenties samen van de 
composities van de CD. Elk 
opgenomen stuk kent een zoektocht 

dan wel een strijd om tot verlossing of vereniging met een hoger doel te 
komen.  
De ‘Wesendonck-Lieder’ (Fünf Gedichte für eine Frauenstimme) zijn een 
transcriptie door Hans Peter Eisenmann, welke Koevoets ook nog heeft 
gewijzigd tot “een meer orkestrale, vloeiende klankstroom, die ook zo 
kenmerkend is voor Wagner’s muziek”.  
Aan de ‘statische’ transcriptie door Erwin Horn van ‘Tristan und Isolde’ 
(Vorspiel und Liebestod) heeft Koevoets naar eigen zeggen heel veel 
veranderd om de “doorstroming en beweging in klank, eigen aan een 
symfonieorkest beter naar het orgel te kunnen vertalen”. Zijn subtiele 
verlevendiging van de ritmiek (onder meer met syncopen in de 
middenstemmen en de bas) zijn m.i. verdedigbaar.  
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Naast werken van Wagner staan er de indringende Variationen über 
‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ van Franz Liszt en de Toccata sur un 
Choral van Charles Tournemire op deze CD.  
De toelichting in het bijbehorende boekje zijn relevant en zinvol. Het feit dat 
Tournemire, die toch als ‘buitenstaander’ op de CD terecht gekomen is, een 
bewonderaar van Wagner was, zegt wat dat betreft voldoende.  
 

 
 
Al met al een bijzondere samenstelling, met uitstekende vertolkers. Van 
zeer verstillend tot magistraal. Koevoets kan op zijn orgel alle romantische 
kanten uit met Tristan und Isolde. Haisma kent een hoge mate van 
stembeheersing, die gelukkig niet aan oratorium of opera doet denken. Het 
zou afbreuk hebben gedaan aan de ‘Lieder’. Al vraag is ik mij altijd bij dit 
soort uitvoeringen af of Wagner er zelf ook zo tevreden over zou zijn of toch 
nog liever het symfonieorkest prefereert ….. 
Organist Eric Koevoets bracht de afgelopen jaren een cd-box uit met de 
complete orgelwerken van Franck en is nu bezig met het complete 
orgeloeuvre van Bach, waarvan onlangs deel 9 uitkwam. Lyrisch sopraan 
Janny Haisma is geregeld in onder meer oratoria en opera’s te horen.  
De CD wordt uitgebracht door Tulip Records en is mede tot stand gekomen 
door subsidie van de Erasmusstichting. De presentatie van de CD was op 
21 mei 2019 in de St. Lambertuskerk. (Ruud Hoogenboom) 
* Eric Koevoets en Jenny Haisma, CD Himmelwärts, 76.08 min., € 18,00 
(excl. verzendkosten) te bestellen via www.venster-op-muziek-
lambertus.com   (Bron: E. Koevoets) 

http://www.venster-op-muziek-lambertus.com/
http://www.venster-op-muziek-lambertus.com/
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Polyfonie – Herademing 
Polyfonie betekent in de muziek: meerdere melodieën tegelijkertijd waarbij 
alle stemmen een volwaardige rol hebben. Meerstemmigheid in de muziek 
is door de eeuwen heen gebruikt om spirituele ervaringen tot uitdrukking te 
brengen. Waar woorden tekort schieten, kan muziek ons in contact brengen 
met een andere dimensie die ons overstijgt. En dat geldt des te meer voor 
liturgische muziek.  

In het KDOV-blad ‘Lente 2019’ 
stond het volgende: “Ik moedig 
jullie aan om ook in je dagelijks 
leven ‘polyfoon’ te zijn”, zei 
paus Franciscus op 10 
november 2018 voor een 
jubilerende Italiaanse ko-
renvereniging. (blz.46-47). Hij 
verwees naar de ‘verticale 
dimensie’ van muziek (zingen 
verheft de ziel) en koppelde 
daaraan het ‘horizontale’ (de 
samenbindende functie/sociaal 
bindmiddel). Vreemd genoeg 
vond ik deze uitspraak niet 
terug in ‘Herademing’, tijdschrift 
voor christelijke spiritualiteit en 
mystiek, nr.104, juni 2019 met 
als titel ‘Polyfonie’. Het had 
goed gepast bij het artikel van 
T. van Leeuwen: “Godsdienst is 

meerstemmig, iedereen is belangrijk om het geheel tot bloei te laten 
komen”.  
In deze uitgave nog een negental interessante artikelen voor onze 
achterban. Zo haalt M. Hoondert (‘Wie luistert naar muziek is altijd in het 
nu’) cultureel musicoloog C. Small aan, die consequent spreekt van 
musicking. “Het gaat hem om muziek als performance, als manier van 
doen. Hoe kunnen we spreken over muzikale ervaringen als muziek niet tot 
klinken wordt gebracht? Hoe kunnen we spreken over muziek als ervaring 
van een weten door het lichaam als we de muziek niet horen of zelf, 
musicerend, aan den lijve ondervinden?”. Theoloog F. Kazenbroot 
bespreekt het lied ‘Going Home’ van Leonard Cohen en T. Jorna de 
‘grondmelodie’ in het werk van Etty Hillesum. 
Zeker interessant het artikel van R. Bot “Er klinkt een stem … Met het 
geven van de naam wordt de dopeling een kind van mensen”. In de 
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inleiding schrijft hij het volgende n.a.v. Deut. 4, 12-13: “Wanneer de 
Godservaring via klanken mogelijk is, is van belang om ‘voorzichtig’ om te 
gaan met klanken in de liturgie. Welke klanken maken het mogelijk om tot 
een Godservaring te komen? En hoe kunnen mensen iets ervaren van 
Gods Stem in de klanken tijdens een liturgieviering? De klank van woorden 
(vocale muziek) staat aan het begin van de bijbelse visie op de verhouding 
tussen God en de mensen. Het gaat hier over muzikale woorden, niet 
optioneel of additioneel, met een muzikale structuur […] geluid is het 
symbool van God”, dus ook instrumentale muziek valt hieronder.  
“De redactie van tijdschrift ‘Herademing’ hoopt dat de lezer van dit nummer 
de grondmelodie vindt die altijd al in hem of haar zingt” staat er in het 
persbericht. Mooi verwoord, maar ook goed dat liturgische muziek een plek 
heeft gekregen in dit tijdschrift. (Ruud Hoogenboom) 
* Polyfonie, kwartaaltijdschrift Herademing, jrg.27, nr.104, juni 2019, losse 
nummers € 12,50 te bestellen via abonnementen@kok.nl.  
 
Van Elvis-viering tot U2-dienst 

Al vele jaren proberen voorgangers mensen 
weer naar de kerk te krijgen met ‘speciale 
diensten’. Net zoals de jaarlijkse ‘The Passion’ 
vele kijkers trekt met popmuziek in relatie tot de 
Kruisweg,  staan  zogeheten Top2000-diensten 
in toenemende mate in de belangstelling. Drie 
dominees schreven het boek ‘Van Elvis-viering 
tot U2-dienst’, dat op zondag 2 juni 2019 werd 
gepresenteerd in Paradiso, dé poptempel van 
Nederland en bovendien een voormalige kerk . 
Ze gaan dieper in op de religieuze inhoud van 
popmuziek en de waarde daarvan voor de kerk. 
Het boek beschrijft hoe je een kerkdienst rond 
popmuziek inricht en voorbereidt, en bevat 
daarnaast een kleine ‘theologie van de 

popmuziek’.  
Nu is er wel wat af te dingen op de inhoud; immers de ‘beatmissen’ hebben 
de terugloop in bezoekers van reguliere vieringen niet kunnen voorkomen. 
Sterker nog, de grote afwezige leeftijdsgroep is juist die, welke we hiermee 
meenden te moeten bedienen. Nog steeds zingt menig voormalig 
jongerenkoor (inmiddels middenkoor met koorleden van boven de 70!) 
nieuwe teksten op ‘Bye bye love’, ‘I’m sailing’, ‘Yesterday’ en noem maar 
op. En die komen grotendeels alleen nog maar in de kerk als hún koor moet 
zingen. 
De auteurs zijn Fred Omvlee (Elvis- en Top2000-diensten), Jan Andries de 
Boer (U2 en Bløf) en Piet van Die (Johnny Cash) bedienen wellicht vooral 

mailto:abonnementen@kok.nl
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die groep. Van Die raakte tijdens zijn studie steeds meer geïnteresseerd in 
het grensvlak van kerk en cultuur. Hij legt in een interview uit: “Het zijn 
soms de enige diensten die niet-kerkelijke mensen nog bezoeken, naast 
doop-, huwelijks- en uitvaartdiensten. Ik probeer bezoekers niet direct naar 
mijn reguliere diensten te lokken, want die zijn heel standaard, maar ik 
vraag wel aandacht voor de boodschap”. En dat is precies ook de 
bedoeling van de andere auteurs, die ook in ‘gewone diensten’ voorgaan. 
Het gaat hen om een extra aanbod! Dat maakt het wellicht voor onze 
achterban interessant.  
Ook Bob Dylan wordt behandeld. Mgr. Rob Mutsaerts is een fan van hem 
en kwam tot de conclusie dat de Nobelprijs voor de Literatuur voor Bob 
Dylan meer dan verdiend was: ‘Hij gaf de popmuziek hersens’. Kennelijk 
goede teksten dus! Verder aandacht voor Paul Simon, Leonard Cohen, 
Santana, Nick Cave, Neil Young en anderen. Het boek leest heel prettig 
weg en àls je met dit onderwerp eens iets wil, moet je het zeker 
doornemen. In een volgend KDOV-blad wil ik het onderwerp ‘popmuziek in 
de kerk’ een keer breder aan bod laten komen, maar vooralsnog is dit boek 
een prima opstap naar een alternatieve dienst voor niet-kerkelijken. (Ruud 
Hoogenboom) 
* F. van Omvlee, Jan Andries de Boer, Piet van Die, Van Elvis-Viering tot 
U2-dienst, het gebruik van popmuziek in de kerk, 144 blz., ISBN 
9789023955245, paperback, € 16,99, KokBoekencentrum.  
 
Adem in ons – Taizé liederenboek 

Velen kennen wel Taizé-
liederen en gebruiken deze, 
al dan niet vanuit de 
missaaltjes van Berne 
Heeswijk of Gooi & Sticht, in 
hun praktijk. Onlangs 
verscheen ‘Adem in ons’, 
een herziene en aanzienlijk 
uitgebreide (23 nieuwe 
liederen) bundel met 
liederen van Taizé. Al 
eerder, in 2008, verscheen 
een bundel met Nederlandse 
vertalingen en solo’s bij 125 
veelgezongen liederen. 

Samen met de broeders van Taizé heeft Gert Landman enkele tot op heden 
onvertaalde liederen voorzien van een Nederlandse tekst, enkele nieuwe 
Nederlandse solo’s toegevoegd en veel bestaande vertalingen en solo’s 
herzien. Dat laatste is niet zo prettig voor koren, die deze al in hun 
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repertoire hebben zitten, maar uiteraard niet onoverkomelijk. Gelukkig zijn 
er alleen liederen toegevoegd en is er niets geschrapt.  
In deze uitgave zijn de liturgische modellen met Bijbelteksten en gebeden, 
die nog wel in de vorige uitgave stonden, weggelaten, omdat die op de 
Taizé-website www.taize.fr makkelijk te vinden zijn onder ‘De bron van het 
geloof > Gebedsviering’. De opbouw van een gebedsviering wordt wel uit 
de doeken gedaan én de voorbereiding hierop in een kerk. Daarmee is het 
een zeer goed bruikbaar boek geworden! Hoe de solo’s toegevoegd 
kunnen worden wordt in de inleiding ook uitgelegd.  
De bundel opent met een uitstekende inleiding en uitleg. Centraal staan de 
volgende twee punten: De liederen zijn verstillend en geven een 
meditatieve (of contemplatieve) dimensie aan het gebed. Ten tweede: het is 
goed hierbij ieders deelname te stimuleren. Beide punten worden goed 
uitgewerkt, zodat hiermee een goede basis kan ontstaan voor vieringen, 
waarbij zelfs jongeren makkelijker aansluiten!  
Het geheel van 145 liederen (waarvan 85 in het Nederlands) en 51 solo’s 
wordt gevolgd door een goed overzicht van Bijbelplaatsen (m.n. psalmen 
en Nieuwe Testament), alfabetisch overzicht van de liederen met 
Nederlandse vertaling en een alfabetisch overzicht van alle liederen. 
Kortom: zeer bruikbaar en van harte aanbevolen. (Ruud Hoogenboom) 
* Adem in ons – Taizé Liederenboek, 256 pag., 2019, KokBoekencentrum, 
ISBN 9789043532228, € 19,99. 
 
Geprezen o Heer 

Op 5 oktober 2018 werd in het (nieuwe) 
stadsklooster San Damiano van de 
Franciscanen in Den Bosch een nieuwe 
liedbundel gepresenteerd onder de naam 
‘Geprezen o Heer’. Zes thema’s uit het 
Zonnelied van Franciscus vormen het 
uitgangspunt voor de liederen: vrede en 
gerechtigheid, vreugde, broederschap en 
zusterschap, volkeren over de hele aarde, 
schepping en duurzaamheid, lijden en dood. 
Een aantal liederen heeft betrekking op 
meer dan één thema. 
De liederen zijn geschreven voor mensen 
die bij elkaar komen in de franciscaanse 
traditie. De bundel  omvat dus niet alleen 
liederen voor de liturgie, maar ook, naar 
men meldt, voor bijvoorbeeld een 

pelgrimstocht, een jongerenbijeenkomst of een schoolproject (al ben ik 
benieuwd of dit dáár gebruikt gaat worden). 

http://www.taize.fr/


 
KDOV-blad Herfst 2019 | 42 

In 1964 werd door de franciscanen in Maastricht de stichting ‘Midden Onder 
U …’ opgericht, die veel uitgaf onder invloed van de liturgievernieuwing, 
maar ook voor persoonlijk gebruik. Hun uitgaven  hadden een franciscaans 
karakter: “eenvoudig en direct in woordkeuze, dicht bij het leven, met 
dankbaarheid en verwondering om de Schepping en de uitdaging 
verbondenheid en vrede te bevorderen. De teksten spraken van hoop, 
bemoediging en geloof”, zoals het voorwoord zegt. Dat geldt ook voor deze 
nieuwe liederen. De stichting werd in 2013 opgeheven en omgezet in een 
gelijknamig ‘Fonds’, waarvan deze nieuwe liedbundel het eerste resultaat 
is. 
Het gaat om 32 nieuwe gezangen, waarvan er 28 een SAH-koorbewerking 
hebben meegekregen. Die koorbundel bevat overigens ook 1-stemmige 
acclamaties of coupletten, waarvan alleen het slot c.q. refrein meerstemmig 
is. De moeilijkheidsgraad is van vrij eenvoudig tot soms nog verrassend 
pittig. Echter vrijwel alles is homofoon, dus dat scheelt ….. Een aantal 
liederen kent wat ‘gekunsteld moderns’, dat ‘zomaar’ uit de lucht komt 
vallen, omdat je dit niet tegenkomt in de rest van het lied. De meeste zijn 
vrij traditioneel en in een vrij rustig tempo. Bij een aantal is slechts de ‘puls’ 
aangegeven, omdat er anders nogal veel maatwisselingen genoteerd 
moesten worden. De metronoomaanduiding in het eenstemmige liedboek 
zijn niet altijd overgenomen in het koorboek, maar uiteindelijk bepaalt de 
dirigent, die ook “de vrijheid heeft om te kiezen welk couplet hij 
meerstemmig wil uitvoeren”, aldus het voorwoord in het koorboek. Toch 
mooi dat dit wordt opgemerkt.   
De samensteller Ton Vandervalk heeft vijf andere auteurs en zes andere 
componisten gevraagd om gezangen te schrijven rond de zes thema’s. Zelf 
neemt hij 13 van de 32 composities voor zijn rekening, naast nog een vijftal 
meerstemmige zettingen op melodieën van Bob van Laer ofm. De overige 
componisten zijn Frans Bullens, Willem Marie Speelman, Sebastiaan Holz, 
Caralita Vincenten en Gijs Meeusen. Muzikaal gezien springt voor mij 
Bullens eruit.  
De teksten zijn grotendeels van Hanneke ter Maat (9), Andries Govaart (8) 
en Kris Gelaude (8), naast Frans Gerritsma ofm, Willem Maria Speelman 
en Ton Vandervalk zelf.  
Slechts éénmaal, bij een tekst van Govaart, wordt verwezen naar een 
bijbehorende Bijbeltekst, terwijl er toch zeker bij méér verwijzingen mogelijk 
zouden zijn. Bij een heruitgave (tip) zou dat de liturgische bruikbaarheid 
voor een dirigent zeker vergroten. Bij een tweede druk zou ik dan ook gelijk 
even kijken naar het lied ‘Doe ons dansen van vreugde’, dat in de 
liedbundel 1 toon hoger staat, maar met dezelfde voortekens (sic!). De 
oplossing op de website (twee extra mollen, dus in f-klein) komt dan weer 
niet overeen met de toonhoogte in het liedboek, dat in g-klein staat. Op die 
website ook nog twee errata op het liedboek.  
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Al met al een bewonderenswaardig initiatief, dat breed gebruikt kan 
worden. Onder meer in bijvoorbeeld meditatievieringen of gelegenheids-
/themavieringen. En het zal binnen de franciscaanse traditie een welkome 
aanvulling zijn. Maar ook liturgische middenkoren/jongerenkoren zullen er 
hun voordeel mee kunnen doen! (Ruud Hoogenboom) 
* Geprezen  o Heer, liedbundel met 32 liederen (€ 6,00), koorbundel met 28 
liederen (€ 12,00; vanaf 10 ex. korting) en partituur met begeleiding (€ 
29,50). Van de afzonderlijke liederen zijn via de website ook partituren te 
bestellen. Voor meer info en bestellingen: www.franciscaansegezangen.nl.  
 
Een Europese muziekgeschiedenis 

Het onderhavige boek is niet zomaar een 
‘Handboek Muziekgeschiedenis’. Het is een 
geschiedenis van de Europese muziek “vanuit 
haar filosofische grondslagen tot aan haar 
meest volgroeide vorm als maatschappelijk 
instituut. […] De band met de filosofie is geen 
franje van het muziekhistorisch verhaal. Ze is 
wezenlijk om de rol te kunnen vatten die 
muziek in de Europese geschiedenis en 
cultuur heeft gespeeld”, aldus de epiloog. 
Hiermee wordt gelijk aangegeven, dat een 
(‘dé’ bestaat natuurlijk niet) muziek-
geschiedenis door de Vlaamse musicoloog 
Maes van de Universiteit Gent  geschetst 
wordt in haar cultuurhistorische context, 
waaronder beeldende kunst en politiek.  
Ik was blij verrast, dat de Oudheid als 

normaal startpunt werd genomen (sommige handboeken besteden hier 
nauwelijks aandacht aan). Dáár start het denken over functie en gebruik 
van muziek. Denk aan de kerkvaders of de muziektheoreticus Boëtius! In 
de vroegchristelijke cultus is (helaas) nog geen plek voor instrumenten als 
kythara of syrinx. De gezongen (in eerste instantie joodse) psalmodie zet 
de toon.  
Vanwege onze achterban heb ik de wereldse muziek tot 1900 niet 
meegenomen in deze recensie, maar deze krijgt ruime aandacht.  
In elk hoofdstuk wordt aandacht besteed aan één of meer werken van een 
aantal componisten. Zo komt het gregoriaans (goed beschreven) langs, 
evenals de muzieknotatie (Guido van Arezzo). Op bladzijde 60 staat dat we 
“vanaf het einde van de negende eeuw beschikken over Frankische 
bronnen met muzieknotatie”, terwijl een bladzijde verder deze in het midden 
van de negende eeuw worden geplaatst. Dan fronzen mijn wenkbrauwen 
even.  Het vervolg meldt de vroege missen (Machaut) en de eerste 

http://www.franciscaansegezangen.nl/
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polyfone missen (“als gebed voor de ziel”) van bijvoorbeeld Ockeghem, 
Obrecht en later Josquin Desprez. Al komt de naam ‘Du Fay’ op mij erg 
vreemd over, omdat wij Dufay schreven. Uiteraard is er ook aandacht voor 
de koorscholen/koorknapen.   
Erg interessant is hoofdstuk 4.8 over ‘de schaduwzijde van de renaissance: 
muziek in de godsdienstoorlogen’. In de 16e eeuw ontstonden drie 
belangrijke nieuwe kerken: de lutherse, de calvinistische en de anglicaanse. 
Vooral de eerste twee drukten een ander stempel op de kerkmuziek. Met 
als reactie de Contrareformatie, die dan weer het prachtige genre van het 
religieuze madrigaal oplevert (o.a. de madrigali spirituali van Palestrina). 
Elk nadeel heeft toch zijn voordeel.  
In hoofdstuk 6.7 komt ‘muziek voor de eredienst’ aan bod met aandacht 
voor de evangelische kerkmuziek in Duitsland, de Katholieke kerkmuziek 
en de Anglicaanse kerkmuziek. Over de kerkmuziek in de calvinistische 
landen valt kennelijk niet veel te zeggen door Maes. De strijd over ‘gebruik 
of ongebruik’ van het orgel is toch wel relevant, toch? Zeker als een 
Nederlands staatsman als Constantijn Huijgens zich ermee bemoeit wordt 
het maatschappelijk relevant, lijkt mij! 
In hoofdstuk 9.4.3. over ‘Koorverenigingen en festivals’ (19e eeuw) komt het 
Caecilianisme in Duitsland niet voor en ‘iets’ als de Nederlandse Sint 
Gregoriusvereniging ligt kennelijk toch buiten het gezichtsveld van de 
auteur. Jammer.  
Het geheel leest prettig weg en is geweldig mooi en duidelijk beschreven, 
dus wat dat betreft een en al lof voor de auteur. Ik had destijds voor mijn 
studie Muziekwetenschap dit boek veel liever gehad dan Grout’s History 
Western Music en Adler’s Handbuch der Musikgeschichte.  
Zijn er dan nog minpunten? Het wel heel erg beperkt aantal 
kleurenillustraties steekt schril af bij de geschetste doelstelling. Ook is er 
onevenredig veel aandacht voor Mozart, Haydn en Beethoven (in totaal 80 
blz.), al kan ik de 26 bladzijden voor Bach dan wel weer begrijpen. En de 
kerkmuziekgeschiedenis komt er wat bekaaid af, maar er blijft veel 
interessants over om de Europese muziek in relatie tot zijn tijd/cultuur beter 
te leren begrijpen. En daarmee ook de kerkmuziek.  
Voor elk onderdeel/genre of muziektijdperk (tot 1900) is dit boek uiteraard 
slechts een startpunt, maar er staan in de bibliografie voldoende boekentips 
voor verder onderzoek. Ook op onderwerp, bijvoorbeeld “voor ideeën over 
de relatie tussen muziek als kunstwerk en muziek als praktijk” of “voor een 
bespreking van de Griekse theorieën”. Ook worden er diverse handboeken 
over gregoriaans genoemd.  
Een groot gemis is voor mij het ontbreken van registers op namen en 
plaatsen. Dat had zeker een meerwaarde gehad. Lijkt mij een zinnige tip 
voor de derde druk. Voor de rest een aanrader. (Ruud Hoogenboom) 
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* F. Maes, Een geschiedenis van de Europese muziek tot 1900, 774 blz., 
ISBN 978 94 014 5759 0, Academia Press, Gent/uitg. Lannoo nv, Tielt, € 
45,00, 2018 (2e druk 2019)  
 
Nieuw boek van Kees Weggelaar  
In de zomer van 2019 gaf Kees Weggelaar in eigen beheer een tweede 
boek uit. Ditmaal betreft het een bundeling boekbesprekingen, die de 
afgelopen jaren gepubliceerd werden in diverse maandbladen. In de eerste 
drie hoofdstukken wordt aandacht besteed aan boeken over onder meer 
Albert de Klerk, Jan Mul en Anthon van der Horst. Daarna komen heel 
andere muzikale onderwerpen aan de orde. De laatste twee hoofdstukken 
gaan over podiumangst en wat in het brein van iemand gebeurt als hij of zij 
met muziek bezig is. De prijs van dit ca. 57 pagina’s dikke boek is € 15. Het 
is te verkrijgen bij de auteur, bereikbaar via zelf45@hetnet.nl. (bron: 
NotaBene, sept. 2019) 
 
Opwekkingsliederen 

Met Pinksteren brengt de Stichting Opwekking 
altijd een nieuwe serie Opwekkingsliederen uit. 
Ook dit jaar zijn er twaalf nieuwe liederen bij 
uitgekomen. Op het album staan Nederlandstalige 
en vertaalde liederen die wereldwijd gezongen 
worden. Via de Opwekkingsbundel vinden de 
nummers hun weg naar vooral evangelische en 
charismatische kerken, maar ook wel naar 
jongerenkoren. 

De liederen zijn te beluisteren via Visie.eo.nl/opwekkingsliederen. Ook is er 
een cd uitgegeven.  
* Nr.43: Opwekkingsliederen, Stichting Opwekking, CBC, € 20,- . Ook te 
bestellen via gospel.nl. (RH)   
 
Universal Voice Guide  

Onlangs verscheen een heruitgave van ‘Universal Voice 
Guide’ van Alberto ter Doest. Het boek is gebaseerd op 
zijn jarenlange ervaring als coach en zanger, mooi 
vormgegeven met zo’n 1300 oefeningen die worden 
ondersteund met duidelijke foto’s, tekeningen en audio-
fragmenten. Elk hoofdstuk behandelt achtereenvolgens 

klank-kenmerken, stemkarakters en effecten. (RH) 
* Alberto ter Doest, Universal Voice Guide, 2e druk, 335 blz., € 70,-. 
Bestellen via www.universalvoice.nl . (RH) 
 
 

mailto:zelf45@hetnet.nl
http://www.universalvoice.nl/
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Ter overweging / reacties 
 
Geen ruimte voor verootmoediging en stilte 
Jan Wolsheimer is de nieuwe directeur van MissieNederland, een 
samenvoeging van de Evangelische Alliantie en de Evangelische 
Zendingsalliantie. Gekscherend wordt hij soms een halve katholiek 
genoemd, want de r.k.-priester Frans Horsthuis was zijn geestelijk 
leidsman. Tijdens een symposium in Houten in 2018 sprak hij over het boek 
Vol van de Geest van Peter Halldorf, voorganger in een Pinkstergemeente 
in Zweden. Halldorf ontving lange tijd geestelijke begeleiding van de r.k.-
karmeliet Wilfred Stinnisen (1927-2013), die evenals hij in Zweden woonde. 
Hij was spreker op de grote evangelische pinksterconferentie ‘Opwekking’ 
in Biddinghuizen. Hier het citaat van Wolsheimer over genoemd boek van 
Halldorf: “Er was een aantal hoofdstukken die me bijzonder hebben 
geraakt, maar het hoofdstuk dat er voor mij met kop en schouders bovenuit 
steekt is hoofdstuk 15: Eredienst met blijdschap en beven. Ik herken de 
haarfijne analyse van de situatie in veel evangelische kerken: erediensten 
met eenmansvoorstellingen of proeftuinen waar continu geëxperimenteerd 
wordt met vormen om de mens van vandaag maar aan te spreken. Daarin 
is het heilige zo feestelijk in gitaarmuziek verpakt dat de ziel eerder wordt 
weggeblazen dan tot rust komt. Er blijkt weinig of geen ruimte te zijn voor 
verootmoediging, schuldbelijdenis of stilte. Diensten razen in rap tempo 
voorbij en laten de deelnemers eerder vermoeid dan gelaafd achter. Als 
oudstenraad van onze evangelische gemeente breken we ons hoofd al 
geruime tijd om een oplossing te vinden voor deze doorgeschoten ‘whats-
in-it-for-me’-cultuur.” 
Herkenbaar bij u in de parochie? Reageren mag: redactie@kdov.nl  (Ruud 
Hoogenboom) 
(bron: Jan Wolsheimer, Een feest met blijdschap en beven, in: Nieuwe 
Aarde, 2019, nr.2, blz.26-27/30-31); P. Haldorff, Vol van de Geest, hoe de 
Heilige Geest het dagelijks leven verrijkt, ISBN 90 33825 040, uitg. 
Carmelitana / Ark Media (uitgegeven door een rooms-katholieke en een 
interkerkelijke uitgeverij!). 
 
Religie en kunst 
De pedagoog Gert Biesta publiceerde onlangs het boek Door kunst 
onderwezen willen worden. In een interview naar aanleiding hiervan is het 
volgende te lezen over zijn onderzoek naar religie en kunst: “Religie gaat, 
net als veel kunst, over de vraag wat we doen met datgene wat op ons 
afkomt, met wat we niet zelf gekozen hebben. Dat is een groot thema voor 
mij. We leven in een cultuur van zelf doen en keuzemogelijkheden. Maar er 
is buiten ons een wereld die is zoals hij is, niet alles valt zomaar te kiezen 
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en te maken. Daar zit een religieus thema in en dan bedoel ik niet zozeer 
het geloof, maar transcendentie in de zin van: alles wat we niet zelf hebben 
gemaakt. Religie en kunst hebben gemeen dat ze ons kunnen tonen dat wij 
niet het centrum van de wereld zijn. Als zittende generatie moeten wij de 
volgende helpen een stap in die wereld te zetten. ‘Je te verzoenen met de 
realiteit’, zoals Hannah Arendt het zo mooi uitdrukte”. (bron: 
CultuurkrantNL, juni 2019) 
 
Het orgel als gay-instrument 
Een rondleiding in het Rijksmuseum langs kunst met een homoseksueel 
karakter, orgelconcerten van gay componisten (Händel, Ravel) in De 
Nieuwe Kerk, diverse fototentoonstellingen: het was weer tijd voor Pride 
Amsterdam. Dit 9-daagse festival (26 juli - 4 augustus) in de hoofdstad 
beperkte zich allerminst tot de beroemde Botenparade op zaterdag 3 
augustus. Het evenement ging dit jaar gepaard met een uitgebreid en 
veelkleurig kunst- en cultuurprogramma in alle stadsdelen, met dus ook 
orgelconcerten in het Centrum. Tsja, op zo’n manier kun je het orgel ook 
promoten. (RH; bron: nieuwsbrief Museumtijdschrift, 25 juli 2019). 
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