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Van de bestuurstafel 
 
Langzaamaan merken we dat de kerkkoren hier en daar weer opstarten, 
vaak noodgedwongen in afgeslankte vorm omdat de 1,5m regel 
gerespecteerd moet worden. Dat is niet alleen wennen voor de zangers en 
zangeressen, maar ook voor de dirigent die meer moeite moet doen om de 
stemmen bijeen te houden. 
Het beleid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is bovendien aan de 
voorzichtige kant en dat is te prijzen want ik kan me heel goed voorstellen 
dat ze niet, zoals sommige orthodoxe, reformatorische kerken, in opspraak 
willen komen door het aftasten van de grenzen. 
 
Afgelopen vrijdag repeteerde ons Kathedrale Koor voor het eerst weer op 
volle sterkte en dat raakte niet alleen mij als vaste begeleider en onze 
dirigente, maar ook onze senior koorleden - dat zijn in het koor van de 
Haarlemse kathedraal jongeren tussen de ca. 15 en ca. 40 jaar. Ik had niet 
verwacht dat hen dit zo zou beroeren, maar ook voor die generatie blijkt het 
samen zingen in het koor een belangrijk deel van hun sociale leven uit te 
maken. Geen wonder, ze hebben vier jaar met elkaar op school gezeten en 
zien elkaar daarna twee maal per week. Dat schept een band. 
 
Parochiekoren zijn binnen een afkalvende gemeenschap vaak de groepen 
die het langst hun actieve leden behouden. Bij het sluiten van een kerk 
verhuist het koor vaak in zijn geheel naar een naburige kerk maar integreert 
in veel gevallen niet of moeilijk met het daar aanwezige koor. Daar zitten 
twee kanten aan. Immers, bij samenvoeging van twee koren moet één van 
de twee dirigenten zijn of haar functie opgeven. Als het twee vakdirigenten 
betreft, verliest één van de twee zijn of haar baan, dan is het in stand houden 
van beide koren uit oogpunt van werkgelegenheid een betere oplossing. 
Maar als bij samenvoeging het parochiebestuur moet kiezen tussen een 
vakmusicus en een amateurdirigent is het risico levensgroot dat het dan kiest 
voor de goedkoopste oplossing, dat wil zeggen handhaven van de 
amateurdirigent ten koste van de vakmusicus. Dat laatste is een ontwikkeling 
die we moeten zien te voorkomen. Een mooie oplossing is die waarbij beide 
kerkmusici hun functie behouden waarbij, al dan niet afwisselend, de een 
dirigeert terwijl de ander orgel speelt. 
 
Samenvoeging van koren vereist natuurlijk het opgeven van een eigen stukje 
territorium maar opent wat betreft repertoire meer mogelijkheden en in de 
begeleiding van zo'n samenvoegingsproces ligt een taak voor de binnen de 
parochie werkzame kerkmusici. Hoe dat plaats moet vinden ligt voor elk koor 
en voor elke parochie anders. Bovendien is zo'n proces ook afhankelijk van 
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de wijze waarop de samenvoeging van de parochies tot stand is gekomen. 
Als dat al geen harmonieuze situatie heeft opgeleverd, zoals in een aantal 
gevallen voorkomt, dan ziet het er voor de samensmelting van de andere 
organisaties binnen de fusieparochie, waaronder de koren, ook somber uit 
en is het tegendeel bereikt van wat men vanuit de bisdommen beoogt met 
de schaalvergroting door samenvoeging: revitalisering van de parochiële 
activiteiten. 
 
Veel koorleden zien reikhalzend uit naar het moment waarop straks de 
coronamaatregelen ook voor koren worden versoepeld. Niettemin zullen 
naar verwachting veel van de parochiekoren moeite hebben om de draad 
weer op te pakken. Misschien is dat hét moment om in samenwerking met 
collega-kerkmusici uit de regio toekomstgericht te werk te gaan. 
 
We hopen dat u op de komende jaarvergadering met elkaar en met het 
bestuur ook over dit onderwerp van gedachten wilt wisselen. 
 
Een ander discussieonderwerp dat we aan willen snijden is, of de KDOV zich 
al dan niet moet aansluiten bij een grotere organisatie zoals CNV kerk en 
ideëel of haar zelfstandigheid als krimpende en vergrijzende vereniging zo 
lang mogelijk moet handhaven.  
 
Nadat we allen meer dan anderhalf jaar in een zeker isolement hebben 
verkeerd, is de komende jaarvergadering een goede gelegenheid om de 
intercollegiale banden weer aan te halen. De KDOV dat zijn niet die anderen 
dat is ieder van ons individueel. 
U bent op 16 oktober van harte welkom, maar meldt u wel van te voren even 
aan:  
- via de e-mail (secretaris@kdov.nl),  
- per post (Croeselaan 345, 3521 BV Utrecht) of  
- telefonisch (06-442 97 158) 
 

Ton van Eck, voorzitter 
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Mededelingen 
 

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Het volgende overleg zal dit najaar plaats vinden. (BH; 28 augustus 2021) 

  

 

Jaarvergadering KDOV in Amsterdam op zaterdag 16 oktober 2021 
Wij nodigen u uit voor de jaarvergadering van de KDOV op zaterdag 16 
oktober 2021 in en rond de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam. 
Wilt u zich aanmelden of afmelden voor de vergadering uiterlijk vrijdag 8 
oktober bij secretaris@kdov.nl? 
Wij stellen het op prijs uw eventuele vragen voor de rondvraag in de 
vergadering van tevoren te ontvangen per e-mail: secretaris@kdov.nl. 
Neem uw KDOV-blad Herfst 2020 (vorig jaar) mee naar de vergadering. Daar 
staan de volgende vergaderstukken in: 

• op p.5: Notulen van de jaarvergadering KDOV 2019 
• op p.9: Jaarrekening KDOV 2019 

Als u wilt, neemt u het boek over St. Caecilia mee om het door de auteur 
Ruud Hoogenboom te laten signeren! 

  

 

Toezending boek over St. Caecilia 
In juli hebben wij als cadeau aan alle leden van de KDOV het door Ruud 
Hoogenboom geschreven boek over St. Caecilia toegezonden. Mocht u het 
boek niet ontvangen hebben, laat het even weten aan secretaris@kdov.nl. 

  

 

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 augustus 2021) 
 
 

 
  

mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:penningmeester@kdov.nl
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Dagprogramma jaarvergadering KDOV 2021 

op zaterdag 16 oktober 2021 in de pastorie  
van de H. Nicolaasbasiliek te Amsterdam 

Prins Hendrikkade 73, 1012 AD Amsterdam 

Opmerking vooraf:  

probeert u steeds 1,5 meter afstand van de anderen te houden. 

13.00 - 14.00 u Ontvangst en lunch:  
Locatie: Pastorie H. Nicolaasbasiliek,  
Prins Hendrikkade 73, 1012 AD Amsterdam 
  

14.00 - 16.00 u Jaarvergadering 
  

16.00 - 16.45 u Koffie- en/of thee 
mogelijkheid tot bezichtiging van de H. Nicolaasbasiliek 
  

17.00 - 17.45 u Choral Evensong in de H. Nicolaasbasiliek 
  

17.45 u Drankje/borrel ter afsluiting 
 
I.v.m. de catering en de mogelijk te nemen preventieve maatregelen i.v.m. 
COVID-19 verneemt het bestuur graag tevoren via de e-mail 
(secretaris@kdov.nl), per post (Croeselaan 345, 3521 BV Utrecht) of 
telefonisch (06-442 97 158) of u aanwezig zult zijn. 
 

Agenda jaarvergadering KDOV 2020/2021  

1. Opening;  aanvang 14.00 uur 
 

2. Mededelingen 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019  
(KDOV-blad Herfst 2020, pagina 5.) 
 

4. Jaarverslag secretaris 
 

mailto:secretaris@kdov.nl
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5. Financiën: 
a. Jaarverslag penningmeester (pagina 7) 
b.  Verslag kascommissie 
c.  Begrotingen (pagina 7) 

 
6. Aftreden penningmeester; verkiezing nieuwe penningmeester 

Ben Hillen heeft aangegeven om na ruim 22 jaar bestuurslid te 
zijn geweest, zijn functie als penningmeester ter beschikking te 
stellen. Het bestuur heeft de  Bas Groenewoud bereid gevonden 
om deze functie te vervullen. Eventuele andere kandidaten 
kunnen zich tot voor de vergadering melden bij de secretaris 
secretaris@kdov.nl 
 

7. Aftreden Ruud Huijbregts, verkiezing nieuw bestuurslid 
Ruud Huijbregts is ook rond de twee decennia lang bestuurslid 
geweest en heeft eveneens te kennen gegeven zijn 
bestuurszetel ter beschikking te stellen. Het bestuur heeft Mark 
Heerink bereid gevonden de plaats van Ruud in te nemen, 
Eventuele andere kandidaten kunnen zich tot voor de 
vergadering melden bij de secretaris secretaris@kdov.nl 
 

8. Rechtspositie kerkmusici 
 

9. Discussie aan de hand van twee stellingen: 
a. De huidige corona-crisis heeft ons laten zien dat kerkmuziek 

met uitsluitend cantor(es) en organist volledig voldoet. Koren 
zijn grotendeels vergrijsd en kunnen niet goed en flexibel 
functioneren. Met een goede organist en een goede cantor, 
of cantorgroep is een volwaardige flexibele kerkmuzikale 
praktijk te realiseren. 

b. Het ledenbestand van de KDOV is inmiddels dermate klein 
geworden, dat het geen goede afspiegeling meer is van de 
functionerende professionele kerkmusici. Daarom moet de 
KDOV als zelfstandige vereniging worden opgeheven en 
opgaan als professionele tak van een grotere organisatie 
zoals bijvoorbeeld de sectorgroep Kerk en Ideëel van het 
CNV. 
 

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

11.  Sluiting 

mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
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Jaarrekening KDOV 2019 
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Personalia 
 
Nieuw lid: 
A. (Arjen) Seinen, Stickerstraat 17, 7721 DN Dalfsen. 
 
Nieuw adres: 
H.J.R. (Jeroen) Pijpers, Het Boschloo 6, 7232 GK Warnsveld. 
 
J.N.C. (Hans) Babeliowsky 
Van ons lid Hans Babeliowski uit Santpoort-Zuid hebben we - door de KDOV 
verzonden - post aan hem ‘retour afzender’ ontvangen. Speurwerk door het 
bestuur waaronder navraag bij leden uit zijn omgeving heeft geen nadere 
informatie over hem opgeleverd. Wie kan ons helpen?  

(BH; 28 augustus 2021) 
 

Vraag en aanbod 
 
Een vraag van ons lid Marcel Mangnus: Ik ben op 
zoek naar een specifieke CD uit de reeks L'Orgue 
Mystique - Tournemire door Tjeerd van der Ploeg. De 
andere CD's zijn reeds in bezit. 
Gezocht: L'Orgue Mystique (Vol.1), Mutin-organ St. 
Pierre Douai (France) - VLC 0595, met de volgende 
werken hieruit: 

• No. 24 Dominica Infra Octavam Ascensionis 
• No. 25 In Festo Pentecostes 
• No. 26 In Festo Ss. Trinitatis 
• No. 27 In Festo Corporis Christi 
• No. 32 Dominica VII Post Pentecosten 

Reacties graag naar: marcelmangnus@gmail.com 
 
De rubriek ‘Vraag en Aanbod’ is gratis voor leden: redactie@kdov.nl. 

(RH) 
 
 
  

mailto:marcelmangnus@gmail.com
mailto:redactie@kdov.nl
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Van de hoofdredacteur – St. Caeciliaboek 
 

Rond 1624 verscheen in Maastricht  van een anonieme auteur Het dobbel 
cabinet der christelycke wysheyt met in hoofdstuk XXXIX ‘Van de HH. 
Maeghden’ het volgende gedeelte in vraag- en antwoordspel: “Wat is den 
Orgel van de H. Cecilia en den Engel met een croon. Dat terwyl de 
instrumenten op haere Bruyloft speelden, sy haere herte heel tot Godt heeft 
opgeheven, twee edele Iongh-mans bekeert hebbende, beloont haer door 
den Engel met de Croone van suyverheydt”.  
Ik hoop dat u heeft genoten van mijn uitgave ‘Caecilia, het orgel, de muziek 
en andere kunsten’, welke u als KDOV-lid van het bestuur heeft ontvangen. 
Tevens dank ik het bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen.  
Ik kreeg een aantal reacties van KDOV-leden. 
* Anton Vernooij mailde, dat hij op het grootseminarie Rijsenburg met een 
seminaristenkoor op 22 november, halverwege het middageten, het Festa 
Nunc Solemnia (4-st. mannenkoor) van Jac. J. Ruygrok zong (uitg. J.R. van 
Rossum). Het vertaalde refrein van deze erehymne luidt: “Heden viert de 
Kerk plechtig het feest van de luistervolle maagd, martelares Caecilia, 
alleluia”. En het laatste couplet: “Welaan, juicht blijde, looft de Allerhoogste 
met snaren- en orgelspel. Laten wij de Heer loven”.  
* Loek van Nes stuurde een CD (Brabantse Orgelfederatie BOF200801, 
www.brabantorgel.nl), waarop een aantal variaties staan over het bekende 
Caecilialied ‘Gildebroeders, maakt plezieren’, gespeeld door de veel te jong 
overleden componist en organist  Bram Beekman (1949-2016) zelf. 
Gespeeld op het door Van Nes zelf gebouwde orgel (Tilburg). Het is hem 
onbekend of het werk is uitgegeven, maar in het zuiden des lands wordt het 
bij orgelconcerten weleens gespeeld door oud-leerlingen. Klik eens naar 
Wouter van der Wilt: https://www.youtube.com/watch?v=Z95uftxcc-U. 
* Fred Vonk meldde, dat hij in de tijd dat hij naast Ruud Huijbregts  ‘sub-
organist’ was in de St. Catrien in Eindhoven, een St. Caeciliamis 
(SATB+orgel; 2010) heeft geschreven waarvan de naamgeving te danken 
is aan Huijbregts. Deze mis is in 2015 uitgegeven bij de Duitse uitgever 
Edition Ferrimontane (EF4115): https://www.musikalspezial.de/vonk-missa-
for-st-cecilia.html. Voor meer info: www.fredvonk.nl.  

(Ruud Hoogenboom) 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brabantorgel.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Z95uftxcc-U
https://www.musikalspezial.de/vonk-missa-for-st-cecilia.html
https://www.musikalspezial.de/vonk-missa-for-st-cecilia.html
http://www.fredvonk.nl/
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Titus Brandsma en de muziek 
Ruud Hoogenboom 

 
Naar aanleiding van het artikel over de aanstaande heiligverklaring van Titus 
Brandsma (zie KDOV-blad Zomer 2021) wees ons lid Frits Haaze op het 
Titus Brandsma-lied van Chris Fictoor. “Het is geschikt voor ieder 
parochiekoor”, aldus Haaze, dus laat de heiligverklaring nu maar komen ….! 
Fictoor schreef een aantal liederen op tekst van Brandsma, zoals het lied ‘In 
Hem immers leven wij’ dat in 2006 bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum 
van het bisdom Groningen-Leeuwarden is gemaakt. Het Concertkoor KOV 
Groningen nam een aantal liederen op en ook in de muziektheater-
voorstelling ‘Titus’ (2019) waren enkele Fictoor-composities opgenomen. 
 
Voor meer info: https://www.chris-fictoor-foundation.nl/titus-brandsma-
liederen/ en voor het aanschaffen van de liedbundel: https://www.chris-
fictoor-foundation.nl/product/in-hem-immers-leven-wij/  (RH) 
 
De componist zei destijds over de tekst van ‘In Hem immers leven wij’ het 
volgende: “Titus Bransma wil vooral duidelijk maken dat je in het meest 
innerlijke van je wezen God moet zoeken. Ja, dat “Hij leeft in ons, dat Hij in 
ons leve”, dat vond ik zo mooi. Dat past er prachtig bij. In de andere teksten 
vond ik deze thematiek terug, en zo heb ik het lied samengesteld: teksten 
gezocht en gerangschikt.”  
(bron: https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL74_2006.pdf ) 
 

 
 
Een ander initiatief is Titus, held of heilige, gemaakt naar aanleiding van zijn 
geboorte 140 jaar geleden en het feit, dat hij 80 jaar geleden in verzet kwam 
tegen het nazisme. Vanaf 9 juli werd iedere vrijdag- en zaterdagavond in juli 
en augustus deze voorstelling van dichter-verteller Peter Vermaat gespeeld 
in Dorpshuis Op Healwei, Slappeterpsterdyk 13 in Schingen in Friesland. 
Johan Siemensma verzorgde hierbij de muziek. Deze is ook nog later te 

https://www.chris-fictoor-foundation.nl/titus-brandsma-liederen/
https://www.chris-fictoor-foundation.nl/titus-brandsma-liederen/
https://www.chris-fictoor-foundation.nl/product/in-hem-immers-leven-wij/
https://www.chris-fictoor-foundation.nl/product/in-hem-immers-leven-wij/
https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL74_2006.pdf
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boeken (eventueel zelfs als schoolvoorstelling). Voor meer info (misschien 
iets voor úw parochie?): petervermaat.nl. 

We kregen een mail van Frans van 
Ittersum, organist te Heemstede. Dit 
op verzoek van ons KDOV-lid  Aat 
Broersen. Deze laatste 
kerkmusicus, inmiddels 92 jaar 
(oud-leerling van Albert de Klerk en 
tot vier jaar geleden werkzaam als 
organist/dirigent in Haarlem en 
Heemstede), heeft in 1967 een 
Titus Brandsma-lied geschreven. 
Deze compositie voor gemengd 
koor en orgel (en eventueel aparte 
hoorn-partij) is op tekst van Titus 

Brandsma zelf: “O Jezus als ik U aanschouw”. Ze werd destijds door het koor 
van Broersen ook gezongen op Goede Vrijdag.  
In dezelfde mail wordt ook een Titus Brandsmalied vermeld van Otto Deden 
(klasgenoot van Kees Bornewasser op de R.K. Kerkmuziekschool, later 
leerling van Albert de Klerk en Henk Badings), geschreven op een deel van 
hetzelfde gedicht van Titus Brandsma. Deze compositie is voor gemengd 
koor. Otto Deden is inmiddels 95 jaar.  
Beide componisten hebben telefonisch toestemming gegeven om deze 
composities aan onze KDOV-leden beschikbaar te stellen, waarvoor hartelijk 
dank.  
Op onze website www.kdov.nl (nieuwsbericht van 5 augustus 2021) staan 
beide composities, welke u dus kunt gebruiken, wanneer Titus Brandsma 
heilig wordt verklaard of voor een andere gelegenheid (bijvoorbeeld Goede 
Vrijdag). Op deze manier zijn ze aan de ‘vergetelheid’ ontrukt. Waarvan akte. 
Met dank aan beide componisten!  
 
 
  

https://petervermaat.nl/
http://www.kdov.nl/
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Het orgel en organisten in de Nederlandse taal en 
literatuur – een inventarisatie  

Ruud Hoogenboom 
 
Inleiding 
In een bespreking door Rob Schouten van Piet Gerbrandy’s boek Ontbinding 
stond de volgende zin: “Daarin proef ik toch ook zijn klassieke achtergrond, 
hij weet precies welke registers hij op welk moment moet bespelen”.1 

En in een bespreking van Messiaens ‘de binnenkomst’ uit de compositie 
Messe de la Pentecôte (‘Pinkstermis’) voor orgel kwam ik de volgende zin 
tegen: “De vuurtongen van de Heilige Geest lijken in drie minuten alle 
orgelpijpen tot een vloeibare substantie om te smelten”.2 

In 1999 werd een nieuwe radioserie in de EO-Visie als volgt aangekondigd: 
“Als je nou ècht denkt dat je een ‘holpijp’ kunt vinden in een fitnessclub, als 
je er zeker van bent dat ‘praestant’ potjeslatijn is voor ‘uitslover’ en als je de 
‘roerfluit’ zoekt tussen het riet … tsja, dan kun je je afvragen of de radioserie 
‘Het Historische Orgel in Nederland’ voor jou gemaakt is”.3 

En een orgelstemmer heeft in De nachtstemmer van Maarten ’t Hart (2019) 
een vrouw boos gemaakt en vraagt zich vertwijfeld af: “Of had die boze 
stemming niets met mij te maken, waren haar mixturen om andere redenen 
uitgetrokken?”.4 

Taalkundig mooie zinnen, waarin het orgel centraal staat. Maar er zijn meer 
interessante zaken te melden over het orgel en organisten in de Nederlandse 
taal en literatuur. 
 
Het orgel in de Bijbel 
In zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst komt het orgel niet voor, 
maar de bijbelvertalers en psalmberijmers hebben het orgel wel vaak een 
plaats gegeven. Al in de Vulgaat (Latijnse Bijbelvertaling die teruggaat op de 
kerkvader Hiëronymus uit de vierde eeuw) wordt het woord organum 
gebruikt. Ook in de Statenvertaling van 1637 komt het woord vier keer voor 
(Genesis 4, Job 21 en 30 en Psalm 150). Het is, volgens Wim Kloppenburg, 
“een weergave van het Hebreeuwse oegaav, waarschijnlijk een verzamel-
naam voor fluitachtige instrumenten, misschien ook een instrument dat 
bestond uit een combinatie van fluiten, zoiets als een panfluit. In elk geval 
hebben ook de psalmberijmers het graag vertaald als orgel (over ‘inculturatie’ 
gesproken).” 
Het begint al bij het psalmboek van Calvijn, Genève 1562, waarin strofe 2 
van psalm 150 eindigt met: 

Phifres éclattent leur ton, 
Orgues, musette, et bourdon, 
D’un accord son los entonnent. 
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Diverse instrumenten worden opgeroepen om zich tot eer van God te 
mengen met de menselijke stem. “En dan te bedenken dat bij Calvijn in de 
kerk alle muziekinstrumenten verboden waren”, aldus Kloppenburg.  
 
Petrus Datheen, 1566, noemt ook het orgel: 

Met der Fluyten soet geklang, 
En der Orgelen gesangh, 
Laet sijn Eere nu voortbringen. 

 
Eveneens de Staatsberijming van 1773: 

Laat zich ’t orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des Heeren glorie, paaren.  

 
In nieuwere Bijbelvertalingen en psalmberijmingen is het orgel veelal 
verdwenen. 
 
Het orgel etymologisch 
Het middeleeuws Latijn organum is afkomstig van het Griekse órganon 
(werktuig), dat weer komt van het werkwoord orgeo (ik werk) of érgon 
(zelfstandig naamwoord voor ‘werk’).  
In 1240 komen we dan ook orgene al tegen. Door dissimilatie is de ‘n’ een ‘l’ 
geworden in het Nederlandse orgele (1350). Ook is de ontlening aan het 
Middelhoogduitse orgal (14e eeuw) een mogelijke verklaring. Middeleeuws 
Latijn organa is de meervoudsvorm van organum, dat ‘muziekinstrument’ 
betekent, ook in de combinatie organum hydraulicum (waterorgel).  
Augustinus schreef: organa dicuntur omnia instrumenta musicorum, non 
solum illud organum dicitur quod grande est et inflatur follibus. Dus ‘alle 
muziekinstrumenten’, maar in zijn algemeenheid betekent het ‘werktuig’. 
In het Middelnederlands komen we organ(e) en orgen tegen, in het 
Oudhoogduits organa, in het Middelhoogduits organe, orgene, orgel(e).  
In het Middelnederlands komt naast de enkelvoudige ook de meervoudige 
vorm voor (met enkelvoudige betekenis), evenals in het Middelnederduits 
(organen, orgelen) en het Frans (des orgues). Soms betekent het 
Middelnederlandse organe(n) iets anders, zoals in David speelde op die 
organen (1477; waarschijnlijk een blaasinstrument, bijvoorbeeld een 
schalmei òf een verwijzing naar het spraakorgaan, de menselijke stem).  
Dichters uit de 17e eeuw als Hooft en Vondel spraken ook wel van ‘orgelkeel’, 
waar zij zangstem bedoelden. Dit ging door tot begin 19e eeuw. 
 
In het Middelnederlands heet de organist/orgelspeler organiste (1484), maar 
ook wel orgenere (1240), orghenare, orgelaer, orgeliste. 
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Een register is een geordende lijst, maar ook orgelpijpen van dezelfde stem. 
Het is ontleend aan het Latijnse registrum (lijst, register), dat een variant is 
van Laatlatijn regesta. De betekenis ‘orgelpijpen met identieke klankkleur’ is 
vermoedelijk ontstaan doordat Latijn registrum een betekenisuitbreiding 
‘regelaar’ kreeg onder invloed van Latijn regere (‘(be)sturen’). Orgelonder-
zoeker Maarten Vente noemt 1483 als eerste gebruik van ‘register’ als 
benaming.  
 
Het klavier komt het Latijnse woord clavis (toets, sleutel). Onder invloed van 
het Franse clavier bleven in Nederland klavier en klauwier naast elkaar 
bestaan en is het woord ‘klauwen’ in de betekenis van ‘handen’ ook van 
toepassing op ons klavier.  
De vroegere deurklinken werden geopend met een sleutel waarvan de vorm 
veel weg had van een toets. De orgeltoetsen zorgden voor afsluiting van de 
windladen waar de orgelpijpen op staan. Wellicht heeft de bijgedachte aan 
het ww. klauwen of het zn. klauw het ontstaan van de later weer verdwenen 
vorm klauwier (clauwier) bevorderd, aldus Vente, die uit 1458 “een clavier 
van twee octaven hoech” (een toetsenbord met een omvang van twee 
octaven) noteert.  
Het Latijnse clavis ‘sleutel’, kreeg in het Middellatijn de betekenis ‘sleutel 
voor het ventiel der orgelpijp’, dus ook van ‘toets’. Daaruit ontstond het 
Franse clavier (‘toetsenrij, toetsenbord’; eerst van het orgel).6 

 
Spreekwoorden, gezegden en spreuken 
 
Vol op het orgel gaan 
In 2019 vreesden Nederlandse staalmakers dat ze ovens moesten doven om 
winstgevend te blijven. “Marktleider Arcelor-Mittal beperkt de productie, maar 
Aziatische concurrenten gaan vol op het orgel”, zo las ik in een krant.7 

Oud-organiste van de St. Josephkerk in Haarlem, Gemma Coebergh, schreef 
in Onze Taal het volgende over die uitdrukking: “De laatste tijd zie ik het 
gezegde vol op het orgel nogal eens opduiken. Bedoeld wordt ‘op vol 
vermogen’, of in termen van het orgel: alle registers uitgetrokken, zodat de 
totale klanksterkte wordt gebruikt. Deze term komt mij echter onjuist voor. 
Organisten zeggen in zo’n geval ‘op het volle orgel’ (Pro organo pleno in de 
tijd van Bach, wat overigens niet betekende dat domweg alle registers 
moesten worden opengetrokken). Ik krijg bij vol op het orgel associaties met 
iemand die volgegeten of volgelopen (drankorgel?) achter de klavieren zit”.8 
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Thierry Baudet speelt op een vleugel - cartoon van Bob Leenders (uit: 
Katholiek Nieuwsblad, 29 maart 2019) 
 
Alle registers opentrekken 
Een krantentitel als ‘Thuiskok trekt alle registers open’ brengt niet bij iedereen 
de associatie op met een pijporgel. Toch is duidelijk dat deze kok zijn of haar 
uiterste best zal doen om iedereen wat lekkers voor te zetten.9 

Dit gezegde (of eigenlijk deze zegswijze, want er staat een werkwoord in) 
betekent ‘zijn uiterste best doen’ of ‘alles op alles zetten’.10 

Alle registers open was overigens ook de titel van een bundel over ‘nieuwe 
ontwikkelingen in onderzoek naar muziekeducatie’ in 2010. Dat zou in 2021 
nog steeds van toepassing kunnen zijn!11 

 
Geen klaviertje overslaan 
Dit spreekwoord betekent ‘alle bijzonderheden in acht nemen’.12 
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Uitkomende stem, doorspraak en hangers 
Johan Luijmes, artistiek leider van het Orgelpark in Amsterdam, schreef eind 
2019 het volgende in een column:  
“Toen ik de vier concerten van deze week op een rijtje zette, schoot me de 
term ‘uitkomende stem’ te binnen. Voor een organist is dat een vertrouwd 
begrip: je laat een van de melodielijnen horen op een ander klavier, in een 
andere registratie of een octaaf hoger. Toen ik de ‘uitkomende stem’ op 
internet opzocht, bleek ze inderdaad alleen in het vocabulaire rond 
orgelmuziek te worden gebezigd. Jargon is voor een buitenstaander soms 
vermakelijk, soms ergerlijk. Niet voor niets gaat de overheid zich beijveren 
om ingewikkeld ambtelijk taalgebruik begrijpelijk te maken voor haar burgers. 
Orgeljargon in de vorm van een spreekwoord is overigens wel vaker terug te 
vinden in het ‘buitenkerkelijk’ taalgebruik. In de politieke beschouwingen is 
vaak sprake van ‘vol op het orgel’ en ‘alle registers open’. Nu er in Nederland 
zo veel wordt gedemonstreerd, is het misschien tijd om ook de ‘uitkomende 
stem’ in te burgeren. 
Als organist zou ik nog wel een paar gezegdes kunnen formuleren die met 
het orgel te maken hebben. Gezegdes die, zonder dat u precies weet waar 
ze vandaan komen, op het eerste gehoor meteen duidelijk zijn. Ik denk dan 
aan uitdrukkingen als ‘doorspraak’ of ‘hangers’. Woorden die mij als vanzelf 
te binnen schieten, wanneer ik aan recente Kamerdebatten denk. 
Maar niemand kan, ook niet in het stikstofdebat, die prachtige zin van Bertus 
Aafjes verbeteren: ‘Als de zwijnenhoeder boert, denken de varkens dat ie 
orgel speelt’.“ 13 

Deze spreuk van Aafjes (1914-1993) kwam ik elders ook tegen, evenals de 
volgende van de cabaretier Fons Jansen (1925-1991): “Een kerk is een 
concertzaal waarin de mensen per ongeluk met hun rug naar het orgel 
zitten”.14 

 
In het Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal van P.J. Harrebomée 
(deel 1-3, 1856-1870) staan ook nog deze spreekwoorden en gezegdes:  
“Hij heeft een’ strot gelijk eene orgelpijp” 
“Men zou een’ ezel eerder op het orgel leeren spelen”  
“Het is een orgelist als zijne kous eene orgelpijp” 
“Hij maakt preludiums” (denkt goed na, voordat hij instemt) 
“Het is een orgel, dat juist die wijzen geeft, welke men erop speelt” 
“Dat hoort de zog [zeug; RH] liever dan op het orgel spelen” 
“Hij heeft een orgeltje in de borst” (hij heeft een borstkwaal) 
 
En uit Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en 
Gezegden van F.A. Stoett (1943, 5e druk, 2e deel):   
“Een Stroot gelijck een orgelpyp” (een krachtige, boven alles uitkomende 
stem [vgl. strot]) 
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In Nederlandse spreekwoorden, spreuken en gezegden van K. ter Laan 
(2003, 25e druk) vond ik:  
“ ’t Orgel hoor je wel spelen, maar de orgeltrapper zie je niet” is Gronings 
voor ‘wie ’t gedaan heeft, zit achter de schermen’. 
En in het Vlaams: “Eén valse pijp bederft het ganse orgelspel” (één onwillige, 
één verkeerde in het gezelschap, maakt dat het werk, de gezelligheid, de 
vreugde bedorven wordt).  
 
Het orgel en de organist in dialecten 
Het Instituut voor de Nederlandse Taal meldt ‘orgel’ op diverse manieren 
geschreven in verschillende dialecten.15 

In het Woordenboekje van het Overijselsch (1835) staat een ‘orkoan’. Een 
wellicht wat vreemd woord, maar het is natuurlijk afkomstig van ‘organum’.  
In het Haagsch Nederduitsch woorden-boekje uit de 18e eeuw staat ‘eurgel’ 
genoteerd. Het dialect van het land van Ravenstein (in het bijzonder van 
Uden en Zeeland) kent een ‘örgel’, maar dat komen we ook tegen in het 
Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect (1895), maar is ook in 
gebruik in Zwolle, Kampen, Velden, Groningen (19e eeuw), Noord-Drenthe 
en Zuid-Drenthe. In het Zuidoost- en Zuidwest-Drents is het gewoon ‘orgel’. 
In Vriezenveen spreken ze van ‘iörgel’. 
In het Westfries en in Nuenen spreken ze van een ‘urgel’, in Rijssen van ‘ùrgl’ 
(met als verkleinwoord ‘ùrglken’) en in de Hoeksche Waard van ‘urgel’ of 
‘urregel’ (Hij kon vrot mooi urgel speule, daerom mocht ie zonder leraor 
allêên op t grote urgel oefene; Hij kon erg mooi orgel spelen, daarom mocht 
hij zonder leraar op het kerkorgel oefenen). 
In Kempensch taaleigen (1850) en het Land van Cuijk (1970) is het orgel niet 
onzijdig, maar mannelijk. In Cuijk bespeelt men d’n orgel. 
Vreemd genoeg worden ook wel letters omgedraaid. In het Venloos 
waordebook (ca.1937) is sprake van een ‘olger’, evenals in het Brónsgreun 
Bukske uit Velden. In het Veluws Handwoordenboek komen we ‘torgel’, 
‘törgel’ en ‘ulleger’ tegen.  
In Brabant is sprake van ‘ölger’ en in Tilburg, naast ‘örgel’ ook wel ‘ölleger’ of 
mesiek op den urreghel. Die verwisseling van de R en de L (methatesis) komt 
vaker voor in het Tilburgs, maar ook elders in Zuid-Nederland en Vlaanderen.  
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Dr. J. van Brakel maakte in 1961 deze kaart voor provincies Brabant, 
Antwerpen en Noord-Brabant; Nederlands Instituut van de R.K. Universiteit 
Nijmegen (uit A. Weijnen, De rijkdom van het materiaal van Willems, in: Taal 
en Tongval, jrg.13 (1961), blz.160) 
 
Het spreekt voor zich dat de organist ook verschillende ‘benamingen’ heeft 
gekregen in de Nederlandse dialecten: ‘eurgelist’ (Den Haag, 18e eeuw) of 
‘örgelist’  (Gelderland/Overijssel, Groningen, land van Ravenstein, Kampen 
en Schaijk). 
En ook wel ‘örgenist’ (Kampen, Zwolle, Schaijk), ‘orgenis’ (Heede), ‘orgenist’ 
(Stellingwerf) of ‘örgenis’ (Veluwe). Of ‘ùrgenist’ (Nuenen) en 
‘urregenist/urgelist/urgenist’ (Hoeksche Waard). Uiteraard kent Vriezenveen 
dan de ‘iörgenist’. 
‘Orgelist’ is een vaker in Nederland voorkomende aanduiding. 
 
Orgelen als werkwoord 
In een bespreking van de brieven van Hadewijch citeert literatuur-
onderzoeker Joost van Driel uit De letterkunde van de Middeleeuwen (1950) 
van J. van Mierlo: “de zinnen worden voortgedragen in wijd-orgelende 
levensmuziek”. [….] En Van Driel vervolgt met: “De brieven hebben 
inderdaad een sterk ‘orgelend’, wat wil zeggen zangerig karakter”.16 
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Ook Huub Oosterhuis gebruikt dit werkwoord in zijn gedicht ‘Melodie’:17 

Ik zal u schreeuwen orgelen 
mijn kleppen wijd 
horten stoten fluisteren 
ik sla u brandend uit 

 
De bekende zanger en tekstdichter Rikkert Zuiderveld gebruikte ooit in het 
omroepblad Visie dit ‘werkwoord’ over een zieltogend harmonium:18 

ORGELEN 
Bij ons in huis klinkt soms een blijde galm: 
een afgedankt harmonium, dat krakend 
en piepend, zomaar ziel- en zaligmakend 
zijn oude longen leegblaast in een psalm. 
 
Groot orgelen? Nee. Morgen valt het stil. 
Wat blijft: de wind, die waait waarheen hij wil. 

 
 
Het orgel en de organist in de Nederlandstalige literatuur 
Tijdens de Internationale Orgelweek Vlaardingen 2017 werd tijdens een 
diner-concertante afwisselend uit literaire romans met orgels, componisten 
en organisten verhaald, terwijl door Aad Zoutendijk het orgel werd bespeeld, 
waarbij de repertoirekeuze was afgestemd op de thematiek van de 
besproken boeken en hapjes. Een geweldige vondst.19 

Als vervolg hierop, zonder te pretenderen volledig te zijn, volgt hieronder een 
chronologisch overzicht over orgels, organisten en zelfs een orgelstemmer 
in de Nederlandstalige literatuur.20 

 
20.000 mijlen onder zee (1870) 
In dit boek van Jules Verne21 speelt hoofdpersoon Kapitein Nemo op het 
orgel. Wat gebeurt daar? De Nautilus komt in een ‘maalstroom’ terecht, waar 
het water, dat tussen de Faeröer-eilanden en de Lofoten (een eilandengroep 
bij Noorwegen) samengeperst wordt en met onvoorstelbaar geweld voort 
stroomt en een draaikolk vormt waar nog nooit een schip is uitgekomen. Het 
blijft onduidelijk of Nemo, die als het Spook van de Opera op een orgel zit te 
spelen, wanneer de duikboot door de maalstroom naar de diepten wordt 
getrokken, daar bewust naartoe is gevaren, maar men weet op tijd te 
ontkomen. 
Op 7 juni 2021 verscheen van de hand van Magali Degrande op 
nieuwsblad.be “recensie ‘Kapitein Nemo’ van Winny Ang en Bart Verheyen: 
het orgel dat gedachten wegwaait”. Dit naar aanleiding van een prentenboek 
als luisteravontuur. In 1954 was er al een verfilming van dit boek, waarin 
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kapitein Nemo de Toccata en Fuga van Bach speelt op zijn orgel in het 
prachtige interieur van zijn duikboot Nautilus.22 
Een exacte kopie van dit instrument is te vinden in Haunted Mansion in 
Disneyland Park in Californië. 

 
 
 

 
 
Van de koele meren des doods (1900) 
In hoofdstuk XIV uit deze psychologische roman van Frederik van Eeden is 
sprake van het huwelijk  van Gerard en Hedwig: “Zij trouwde in de kerk en 
ook dat was voor haar zonder wijding. Eén oogenblik, toen zij binnentrad en 
het orgel Mendelssohns Bruilofts-Marsch aanhief, zooals gewoonte is, 
voelde zij een huivering alsof er tranen zouden komen en dat verheugde 
haar. Maar de aandoening was onmiddellijk verdord en er kwamen geen 
tranen. Zij moest lachen om twee gekke wit-geschilderde engeltjes bij ’t 
orgel.” 

Kapitein Nemo bespeelt het orgel, 
illustratie uit verhaal 39 van ‘20.000 
mijlen onder zee’ van Jules Verne 
(1828-1905), gegraveerd door Henri 
Theophile Hildibrand (1824-97) 
Parijs, Hetzel, gepubliceerd in 1877 

De eerste druk van nevenstaand 
boek verscheen in juli 2004 
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Een mei van vroomheid (1903) 
In deze Vlaamse novelle van Maurits Sabbe wordt de jonge Free, organist 
van de O.L.V.-Kerk van Brugge, verliefd op zijn buurmeisje Bethjie. Die wil 
echter liever het klooster in, waar hij ‘te laat’ achter komt. Zijn verstokt 
celibataire oom, de oude Free, treedt vervolgens als rentenierende 
huisjesmelker in het huwelijk met de buurvrouw, moeder van Bethjie.23 

 
Demian (1919/1971) 
In 1919 schreef de Duitse schrijver Hermann Hesse (1877-1962) deze 
roman. De hoofdpersoon, Emil Sinclair (tevens de pseudoniem van Hesse in 
1919) wordt hierin vertrouwd gemaakt met mystiek. Na vertrek uit de 
vertrouwde stad van zijn ouders komt Sinclair onder de invloed van een 
organist, Pistorius, die zich verdiept in allerhande oude mythologie en zijn 
filosofisch leidsman wordt. Hij wordt tot in het diepst van zijn hart geraakt 
door het orgelspel dat hij buiten, vanuit een kerk, hoort klinken. In deze 
‘Bildungsroman’ meldt Pistorius, dat datgene wat je inwendig ziet en hoort 
pas het échte zien en horen is. Sinclair zegt tot de organist: “U speelt muziek, 
waarbij je merkt dat er iemand wrikt aan hemel en hel”. 
Dit boek is in 1971 bij De Bezige Bij uitgekomen in Nederlandse vertaling van 
M. en L. Coutinho onder de titel Demian. De geschiedenis van Emil Sinclairs 
jeugd.24 

 
Blokken (1931) 
Het boek Blokken van F. Bordewijk speelt zich af in een communistische stad 
in de toekomst. Het nationale muziekinstrument is het orgel. Op de rustdag 
is er in de volkshal een soort muziekfeest waarbij door één man twee uur 
lang op het orgel wordt gespeeld (en door een leger ambtenaren ‘bestuurd 
wordt’) en een lichtshow wordt gegeven. 
 
Noch iets …. (jaren 30?) 
In de bundel Noch iets …. van schrijver Cornelis Rijnsdorp wordt het verhaal 
verteld van Siliakus, die al 25 jaar organist is van Nederduitsch-Hervormde 
Gemeente in Geestdorp. Er worden allerlei plannen ontwikkeld om het dorp 
aan te laten sluiten op de moderne tijd, maar Siliakus heeft dat niet door. Ook 
beseft hij niet dat zijn getalenteerde oud-leerling Willem Doree hem van zijn 
organistenplaats gaat verdringen. En dat geschiedt. Als de dominee ‘iets te 
fanatiek’ preekt over het tiende gebod ‘noch iets, dat Uws naasten is’, zet 
Doree bij de tussenzang, Psalm 130 vers 1 en 2, een origineel opgezet en 
meesterlijk volgehouden ‘de profundis’ in.25 

 
Een bruid in de morgen (1955) 
Het toneelspel Een bruid in de morgen (1955) van Hugo Claus kent een 
zekere Henri Pattini, een verarmde pianist, organist en componist. Hij is een 
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keer in een theater uitgefloten toen hij daar orgel speelde en leeft sindsdien 
teruggetrokken. 
 
Simon Vestdijk 
Het is mij niet bekend of in de verhalen van Simon Vestdijk een orgel of 
organist een rol speelt. Wel op serieuze wijze in zijn muziekessays, 
waaronder Hoe schrijft men over muziek: “Het orgel is een toetsinstrument 
(manuaal en pedaal), maar in zijn klankmogelijkheden veeleer het equivalent 
van een harmonieorkest, en koloristisch nog veel rijker dan dit”.26 

 
Dubbelspel (1973) 
Dit verhaal is van Frank Martinus Arion. Op een ochtend vertrekt Solema met 
een rugzak vol eten naar het huis van Janchi om met hem vreemd te gaan. 
Haar autoritaire man Manchi dacht dat ze in de kerk orgel zou spelen. Manchi 
wil graag toetreden tot de loge van Vrijmetselaars, mede omdat zij tegen het 
geloof zijn. Dit wordt voor hem een unieke kans om ook de afkeer tegen zijn 
vrouw Solema te uiten, die wel gelovig is en vaak speelt op het orgel tijdens 
de kerkdienst. 
 
Het vrome volk (1974) 
In de verhalenbundel van Maarten ’t Hart mag in het vierde verhaal, ‘Handel’ 
geheten, de Ik-figuur zijn oom helpen met zijn werk. Hij zit in de orgelhandel 
en neemt ‘Ik’ mee naar zijn klanten waar deze op het orgel mag spelen om 
te horen hoe het klinkt. Zijn oom is echter niet eerlijk, want hij koopt het  orgel 
voor weinig geld (omdat er van alles mis mee is) en verkoopt ze voor veel 
geld. 
 
Kasper in de onderwereld (1974) 
In deze roman van Hubert Lampo gaat Kasper, net als Orpheus, zijn geliefde 
zoeken in de onderwereld. In dit verhaal wordt hij door de pastoor gevraagd 
een orgel in zijn kapel te herstellen en deze neemt het karweitje aan om zijn 
gedachten wat te verzetten. 
 
Stenen voor een ransuil (1978) 
Dit boek van Maarten ‘t Hart speelt zich af in een gereformeerd milieu. Er 
komt, naast het kerkorgel ook pedofilie langs (en daar wil elke organist graag 
ver van uit de buurt blijven) in het eerste deel ‘De hoge zwaluwen’. 
Hoofdpersoon Ammer Stol komt via zijn vriendje Jan, die pianoles krijgt van 
meneer Brikke, in contact met deze organist. Als hij 13 jaar wordt mag hij op 
het kerkorgel spelen en krijgt hij orgelles van Brikke. Als hij voor het eerst 
orgel speelt, spelen de vingers buiten hem om en raakt hij zo geëmotioneerd 
door het geluid, dat hij luid huilend achterover valt. Ook wordt hij 
aangenomen als de nieuwe organist. Brikke gaat hem echter ook betasten 
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en steeds nadrukkelijker vragen stellen over meisjes en zelfbevrediging. En 
tijdens een preek vraagt Brikke of Ammer zijn broek wil uitdoen. Brikke trekt 
Ammer af. Nóóit meer gaat hij naar Brikke. 
 
De doodshoofdvlinder (1979) 
In dit boek van Jan Wolkers speelt Jenny orgel bij een begrafenis, omdat ze 
gewoonlijk ‘orgel’ speelt in een nachtclub. 
 
Moeder en zoon (1980) 
In deze psychologische en erotische roman van Gerard ’t Reve is deze 
auteur kort daarvoor zijn moeder kwijtgeraakt en ‘bekeert’ tot de Moederkerk. 
In deze roman ziet Reve een jongen, die hij gemakshalve Martijn noemt, die 
de lucht pompt voor het orgel. Dit prikkelt zijn seksuele fantasieën. Hij wordt 
verliefd op hem en noemt hem ‘liefdesbroertje’. 
 
Het woeden der gehele wereld (1993) 
In deze roman van Maarten ’t Hart speelt de hoofdpersoon Alexander orgel 
in de Maranathakerk in het vissersdorpje. Een belangrijk gegeven is het door 
hem gespeelde ‘tweede deel van de zesde variatie uit de partita ‘O Gott, du 
frommer Gott’ van Bach (BWV 767), die Alexander rust geeft. 
 
De virtuoos (1993) 
De Virtuoos van Margriet de Moor speelt zich begin 18e eeuw af. De virtuoze 
castraat Gasparo ergert zich op een gegeven moment zo aan de 
begeleidende muziek, dat hij de organist achter het orgel vandaan sleurt en 
hem in elkaar slaat. En vervolgens vertrekt hij kalm met Carlotta in een koets 
naar huis. 
 
Helden zijn zwart (1994) 
Deze roman van Em. Kummer gaat over Frans Indo-China. Voordat de jonge 
soldaat Lasalle hiernaar uitgezonden wordt meldt hij zich bij Père 
Bonaventure om het orgel tijdens de mis te bespelen. De Père is een 
nuchtere man, die graag drinkt, vaak met een oude jeep het land in trekt en 
goed kan vertellen over Touaregs. 
 
Transit (1994) 
Dit boek van Hella S. Haasse kent een zekere Xenia (ook wel Iks genoemd). 
Zij herinnert zich op een gegeven moment een kerk binnengelopen te zijn, 
waar ze werd overdonderd door het orgel. Johann Sebastian Bach klonk er 
“alsof hij een bovenaards betoog hield waartegen geen weerwoord denkbaar 
was.” 
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De wondere wereld van Belcampo (1996) 
In deze publicatie van Belcampo komen we een hoofdstuk ‘De zwaartekracht’ 
tegen. Hierin spelen een jongetje van 12, een meisje van 22 en een kerkje 
van 1000 jaar oud een rol. Het meisje oefende ’s nachts weleens op het orgel, 
ook al had zij geen aanleg. Toen zij klaar was met spelen ontdekte zij, dat ze 
geen sleutel bij zich had. Ze moest er overnachten, want de volgende 
ochtend was er pas weer een mis. 
 
Het huis van de zeven zusters (1998) 
Elle Eggels schreef dit boek. Geloof, muziek en drank spelen hierin een grote 
rol. Sebastian is musicus. Hij speelt orgel in de kerk en mondharmonica, leidt 
het koor, geeft pianoles, dirigeert de harmonie en leert een aantal zusters 
muziek maken en zingen. De muziek laat de zusters de ellende die ze 
meemaken vergeten. 
 
Zomerdag (1999) 
In Zomerdag van Bram Hulzebos, een psychologische roman, speelt meneer 
Gordiaan als orgelleraar van de jonge Oscar een rol. Deze is verliefd op Inge, 
de ex van Gordiaan, waarmee hij vreemd gaat. 
 
Een soort Engeland (2001) 
Van de hand van Robert Anker verscheen deze roman. Hieruit een mooi 
citaat over de hoofdpersoon David Oosterbaan, een 53-jarige acteur die erop 
los leeft en steeds zijn geliefde inruilt voor een ander: “Het Oosterbaanse 
orgel bromt zijn labialen, zoemt in zijn prestanten en straalt in de klarinetten 
en schalmeien van het tongwerk, waarna de bazuin verstomt om de 
nachthoorn te laten ademen in zijn woning”. 
 
Mozart in de Lage Landen (2002) 
Dit boek van Jos van der Zanden is eigenlijk meer een muziek-
geschiedenisboek. Hierin onder meer aandacht voor Mozarts reizen met zijn 
vader en zus, waar hij op het orgel speelt in Antwerpen (kathedraal, 1765) 
en Haarlem (St. Bavo, 1766). 
 
Steenkind (2002) 
Dit boek van Robert Haasnoot kent de volgende passage over de wanhopige 
hoofdpersoon Wouter: “Ik veer op. MOEDER! Bang dat ze zal wegvluchten 
durf ik haar niet te roepen. De kerk draait voor mijn ogen; zachtjes zingend 
moedigt het orgel me aan. Niet bang zijn”. (blz.138) 
 
Lotte Weeda (2004) 
In deze roman van Maarten ’t Hart is de ik-persoon een bioloog, die tevens 
begrafenisorganist is. Het verhaal speelt zich af in een gereformeerd dorpje 
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en de hoofdpersoon zelf citeert regelmatig teksten uit de Bijbel: “Speel ik 
orgel, preek jij over Exodus 20 vers 4”. 
 
Concert voor de Führer (2005) 
Deze oorlogsroman van Ton van Reen 
speelt zich af in 1944 in Grave. Elk 
moment kunnen geallieerde parachutisten 
het dorp innemen en Hitlerjugendsoldaat 
Hermann zit achter het orgel en speelt 
liederen voor zijn overleden broer en 
vader. Maar vooral voor zijn beste vriend 
Manfred. “Hij probeerde zich in te leven in 
de geest van zijn dode vriend, diens 
bezieling in zijn spel te leggen, om het 
concert te spelen dat Manfred voor de 
Führer had willen geven. Zo’n over-
weldigend concert dat hij er de Führer mee 
zou kunnen overhalen de oorlog te 
beëindigen. Hij was het aan Manfred 
verplicht.” (blz.17-18) 
 
 
 
De thuiskomst (2005) 
Van Anna Enquist verscheen deze psychologische roman. Hieruit het 
volgende citaat: “De mensen zaten geknield en hielden hun ogen gesloten. 
Zij niet. Ze keek omhoog naar het orgel en zag meneer Hartland achter het 
dubbele klavier zitten.”(blz. 57) 
 
Tot ik jou vind (2005) 
Dit boek van John Irving is een vertaling door Sjaak Commandeur van Until 
I find you uit hetzelfde jaar 2005. Een zekere kerkorganist William Burns is 
volledig getatoeëerd, een in die wereld bekende obsessie. Zijn zoon Jack, 
die door hem verwekt zou zijn voordat hij er vandoor ging, gaat met zijn 
moeder geheel Europa door om hem op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. 
Een roman over het verlies aan onschuld op vele niveaus. Een deel van het 
verhaal speelt zich af in de schimmige Amsterdamse Oude Kerk-buurt om 
Willem Vogel te horen repeteren met zijn cantorij.27 

 
Het psalmenoproer (2006) 
In deze ‘documentaire roman’ brengt Maarten ’t Hart het levensverhaal van 
een kleine reder, Roemer Stroombreker, die betrokken raakt bij een 
psalmenoproer, een opstand van ‘verpauperde luyden’ tegen ‘voorname 
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meesters’. In 1773 werd er in de gereformeerde kerken in Nederland ter 
vervanging van de eeuwenlang gezongen psalmberijming van Petrus 

Datheen een nieuwe berijming op last van 
de Staten-Generaal (!) ingevoerd. Toen was 
het verzet niet grootschalig, maar dat 
veranderde twee jaar later, toen het 
langzame zingen op hele noten werd 
uitgebannen. De ‘korte zingtrant’ 
(‘Papenkost’ of Lutherse ‘dans- en 
comediezang’) leidt her en der tot verzet, 
maar in Maassluis moest de baljuw van 
Delft een oproer neerslaan. De vissers, 
dorpsvrouwen en jongens schelden ds. Van 
Sprang en de blinde organist 
Bruyninkhuizen uit en dreigen zelfs het 
Garrels-orgel (1739) kapot te maken (“en 
even later gilden tientallen kerkgangers dat 
ze het orgel omver zouden halen en de 
pijpen eruit zouden breken”). De organist 
wordt later in het boek ook nog 
gemolesteerd, evenals voorzanger 
Ouboter. 

In het boek komt een Groninger organist, Jacob Wilhelm Lustig, ‘vlottere 
muziek’ spelen dan hun eigen organist Lootens. Diens voorganger, Joachim 
Hess, was al snel vertrokken en ‘speelt nu op het Moreau-orgel in Gouda’. 
Johann Ernst Rembt komt als gastorganist om Bach te spelen!28 

 
Erfstukken (2006) 
Een terugblik naar zijn jeugdperiode vinden we in Erfstukken van Paul 
Witteman, van moederskant afkomstig uit de muzikale familie Andriessen: 
“… de geur van de vochtige kerk in Overveen waar we missen van Perosi en 
Palestrina zongen, de bruidssuikers na een gezongen mis en het orgelspel 
van Jan Mul, die niet voor de kerkgangers speelde maar voor zichzelf.” Dit 
was het ‘essayboekje’ van de Boekenweek 2006 rond het thema ‘Schrijvers 
en Muziek’.29 

 
Begeerte heeft ons aangeraakt (2008) 
Dit boek is geschreven door Bert Natter. Tijdens een herdenkingsdienst in 
een kapel zal Dido spelen op het orgel en haar vriendje Lucas zal het orgel 
trappen. 
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Verbroken zwijgen (2008) 
Deze verhalenbundel van J. Bernlef bevat het verhaal ‘Uit de diepten’, waarin 
hoofdpersoon Alfred bezeten raakt van het orgel en er, steeds na zijn werk, 
zelf een bouwt in zijn schuur. Door de bezetenheid overnacht hij zelfs in de 
schuur. Uiteindelijk vraagt hij zich af wat er nou te lezen is in zijn bouw-
aantekenschrift. Is hij bezig met een schepping voor de vergetelheid? Als hij 
omkomt in de ijzermijn waar hij werkt, wordt het orgel opgekocht voor 1500 
kronen door de gemeente Dannemora. 
 
Dorsvloer vol confetti (2009) 
In de roman Dorsvloer vol confetti van Franca Treur komt een elektronisch 
orgel (blz.80) en traporgel (blz.110) voor. Op blz. 206-207 lezen we echter 
over een bruiloft waarbij een tekst gemaakt was op psalm 42: "Terwijl de 
feestgangers zingen, blij dat ze nog slechts een paar coupletten van een kop 
koffie verwijderd zijn, loopt het bruidspaar door de haag van bruiloftsgasten 
naar voren. [...] Het lied sleept zich verder. Ze zingen a capella, op hele noten 
en even langzaam als in de kerk, zodat ze elke keer halverwege de regel 
opnieuw adem moeten halen. Dat zijn ze zo gewend. Elke organist die het 
waagt om in de kerk vlotter te spelen, wordt door de mannenbroeders in de 
consistorie ontboden".30 

 
De openbaring (2007/2010) 
Deze roman van Robert Schneider 
uit 2007 is in 2010 in Nederlandse 
vertaling verschenen. Dit verhaal 
draait om organist Jakob Kemper, 
die al 27 jaar pro deo organist is van 
de St.- Wenzelkerk in Naumburg an 
der Salle, dat J.S. Bach “moet 
hebben gehoord toen hij het orgel in 
1746 tezamen met Gottfried 
Silbermann inspecteerde” (blz.11). 
Het orgel en de kerk moet 
gerestaureerd (er vallen zelfs 
regendruppels door het dak op het 
orgelfront), maar vier experts van het 
Bach-genootschap nemen deze 
‘zelfbenoemde’ musicoloog niet 
serieus en dát steekt hem. 
Op kerstavond doet hij een 
adembenemende ontdekking: in de 
vermolmde bekisting van het orgel 
vindt hij het originele manuscript van 
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een onbekend werk van Bach. Kemper ziet meteen dat het een belangrijke 
compositie is: een groot oratorium gebaseerd op het boek Openbaringen van 
Johannes. En al snel dringt tot hem door dat dit voor hem de kans van zijn 
leven is: hij, Jakob Kemper, onbekend en ondergewaardeerd musicus, zal 
hiermee de aandacht van de internationale muziekwereld op zich vestigen; 
hij zal rijk en beroemd worden.31 

 
Dienstreizen van een thuisblijver (2011) 
Dit boek van Maarten ’t Hart is eigenlijk zijn tweede biografie. In het hoofdstuk 
‘Catacomben’ wordt Maarten na een signeersessie opgewacht door een zeer 
kinky vrouwelijke dominee, die hem uitnodigt op haar orgel in de kerk te 
spelen. Hij krijgt echter eerst de catacomben onder de kerk zien, wat een 
geheime ruimte voor vrouwen is en waar ook attributen liggen van een SM-
hoer, die de ruimte huurt. Het spelen op het orgel lukt niet goed, omdat het 
door slecht onderhoud vals is. Hem wordt voorgesteld, als liefhebber van 
orgelmuziek, om sponsor te worden van die vrouwengroep, maar dat weigert 
de schrijver. 
 
Zeevonk (2013) 
In deze psychologische roman van Josha Zwaan vertelt hoofdpersoon Freya 
in een flashback (in Nieuw-Zeeland) over haar passie voor orgelspelen. Dat 
gevoel heeft ze meer dan pianospelen, maar ze werd niet aangenomen op 
het conservatorium na een mislukt proefexamen. 
 
De wraak van Vondel (2015) 
In deze literaire thriller van Frank van Pamelen komt de componist Sweelinck 
langs (glas-in-loodraam Rijksmuseum Amsterdam), een gezangbundel van 
de dichter Rhijnvis Feith en de Muiderkring van P.C. Hooft met de bekende 
literaire, muzikale bijeenkomsten. Door Vondels rijmregels ‘Trap voor trap ten 
koore’ gaan de hoofd-
personen professor 
Huizinga en Maaike in 
De Nieuwe Kerk in 
Amsterdam naar het 
orgel, waarvan de kas 
is ontworpen door 
Jacobus van Campen. 
“De orgelruimte is 
goddank lichter dan de 
gang [….] er is net 
voldoende plaats voor 
een blankhouten bank 
met meekleurende 
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pedalen. Drie smalle klavieren zijn half in de marmeren wand verzonken, 
geflankeerd door goudkleurige handvatten, registers die schreeuwen om 
geopend te worden”.32 

 
Het laatste vaarwel (2016) 
En in deze psychologische roman van Robert Haasnoot wordt hoofdpersoon 
Albert op 45-jarige leeftijd verliefd op zijn jeugdliefde Evie, die geëmigreerd 
was naar Canada. Hij werkt in een bibliotheek maar is ook organist in de kerk 
en hij geeft orgellessen. Daarnaast leidt hij een koor en heeft drie korte 
affaires gehad met vrouwelijke koorleden, maar geen van die relaties houden 
lang stand. Evie wil een dag voor haar vertrek naar Canada het orgel zien 
waarop Albert voor de kerkdienst speelt. Daar kan hij zich niet langer 
beheersen en dwingt haar vrij hardhandig tot seks. Hij meent “dat elk 
muziekstuk een reproductie van het liefdesspel is. ‘Alles werkt toe naar de 
climax van het slotakkoord’, zei ik. ‘Ongewild verraadt elke componist hoe hij 
het aanpakt in bed’.” (blz.21) 
 
De moeder van Ikabod (2016) 
In de verhalenbundel De moeder van Ikabod & andere verhalen (2016) van 
Maarten ’t Hart komen we de ik-verteller in ‘De moeder van Ikabod’ tegen als 
organist in de kerk, die niet gelooft. En in ‘De jonge Amadeus’ treedt hij op 
als organist bij begrafenissen. 
 
De nachtstemmer (2019) 
Deze roman van Maarten ’t Hart gaat over 
een orgelstemmer. Eind jaren tachtig van 
de vorige eeuw krijgt een Groningse 
orgelstemmer, Gabriël Pottjewijd uit 
Heiligerlee, werkzaam bij fa. Auerbach & 
Wüste (dus veel in Duitsland), de opdracht 
het beroemde Garrels-orgel in Maassluis te 
stemmen en het Seiffert-orgel van de 
Gereformeerde Immanuelkerk. De 
orgelstemmer is eigenlijk invaller voor de 
vaste stemmer van Pels & Van Leeuwen en 
gespecialiseerd in Schnitger-orgels. 
Garrels was een van diens beste leerlingen. 
De stemmer heeft ervaring tot aan Brazilië 
en Portugal toe en het Portugees komt hem 
van pas, als een Braziliaanse vrouw en 
vooral haar autistische 16-jarige dochter 
goed bij het stemmen van pas komt en zelfs 
een stageplek krijgt aangeboden. 
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Voor het schrijven van deze roman heeft de auteur een aantal dagen 
meegelopen met een echte orgelstemmer en het standaardwerk 
Orgelbouwkunde van Oosterhof/Bouwman bestudeerd (blz.5 en 109). En dat 
blijkt ook uit bijvoorbeeld het starten met register Octaaf 4’, de tertsopstelling 
van Schitger- en Garrels-orgels, de uitleg van een ‘hanger’ of het langdurige 
stemmen van mixturen, de plek van de registers (hoofdwerk, rugwerk) en het 
verschil tussen reine en gelijkzwevende stemming. Ook de funeste 
verwarming van kerken wordt aangestipt. Zelfs een bijbelregaal (blz.82) komt 
langs. 
De nachtstemmer is overigens vernoemd naar Geert Jan Pottjewijd, 
webmaster van het tijdschrift ‘Het Orgel’, bij wie de auteur informatie had 
opgevraagd in 2018.33 

 
 
Enige opmerkelijke woorden 
 
Orgelkanon 
Met zijn loden kogels kon een 
orgelkanon een groot stuk van het 
slagveld bestrijken. Er is al een 
tekening hiervan van Leonardo da 
Vinci (1452-1519) bekend.34 

In de 19e eeuw heette dit ook wel 
‘orgelgeschut’ of ‘orgelstuk’.35 

 
 
 
 

Onder: Een orgelkanon met twaalf 
vuurmonden uit de 16e eeuw (uit: 
Rondleidingsgids Musée de la 
guerre au Moyen Age, Castelnaud) 

Boven: Een orgelkanon getekend 
door Leonardo da Vinci (1452-1519) 
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In het Iaer-dicht op de verlossinge der Stads Deventer wt het gewelt der 
Spanjaerden uit ‘Over-Ysselsche sangen en dichten’ (1630) van Jacobus 
Revius36 verwijzen de ‘orgel-fluyten’ (r.181-182) naar het geschut, waar op 
één affuit verschillende lopen verenigd waren: 

Als Maurits nu het werck aanvangende, van buyten 
Liet spelen op de stat zijn grove orgel-fluyten. 
 

Orgelkoraal 
Deze benaming (ook wel ‘rode 
pijpkoraal’) uit de 19e eeuw is 
van een geslacht van ster-
poliepen (Lat. Tubipora) met 
karmijnrode poliepstokken, 
waarvan het geheel enigszins 
doet denken aan een uit 
talrijke pijpen samengesteld 
orgel. Eind 18e eeuw ook wel 
‘orgelsteen’ genoemd.37 

 
 

 
 
Drankorgel 
Een drankorgel bestaat uit een stellage waarin vaatjes met sterke drank 
liggen. Naar gelang de hoeveelheid drank die er nog in een vat zit, maakt 

ieder vat een ander 
geluid. Op deze 
manier is de benaming 
ontstaan. Dit drank-
orgel komt uit een 
slijterij in Alkmaar. 
Klanten kwamen des-
tijds nog met een lege 
fles naar de slijter om 
die te laten vullen uit 
het vat. 
Al eind 19e eeuw werd 
‘drankorgel’ synoniem 
voor alcoholist.38 

Rechts: De Tubipora musica 
(orgelpijpkoraal); afb. van 
Catawiki) 

Een drankorgel (foto: Westfries Museum, Hoorn) 
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Stalinorgel 
In juli 2014 kwamen 
minstens negentien 
Oekraïense militairen en 
grenswachten om “door een 
raketaanval van pro-
Russische separatisten in 
het oosten van Oekraïne 
[….] De adviseur sloot niet 
uit dat er nog meer 
slachtoffers zijn gevallen, 
omdat de separatisten, door 
hem aangeduid als ‘dat 
bloeddorstige uitschot’, bij 
hun aanval een zogenaamd 
‘stalinorgel’ gebruikten”.39 

Deze werden overigens al 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Russen gebruikt. Deze Katjoesja-
raket kreeg van de Duitse soldaten vanwege het geluid van de raketten, de 
orgelachtige vorm (de pijpen om de raketten af te schieten staan parallel, net 
als bij orgelpijpen) en omdat Jozef Stalin destijds de leider van de Sovjet-
Unie was, al snel de bijnaam stalinorgel.40 

 
 
Conclusie 
Hoewel Nederland per vierkante kilometer de meeste orgels ter wereld zou 
hebben en talloze organisten, komen  deze vrij karig voor in onze 
Nederlandse taal en literatuur. En er zijn weinig spreekwoorden of gezegdes. 
Is het orgel te weinig aansprekend? Is de relatie met ‘de kerk’ een sta-in-de-
weg? Secularisatie zou voor de moderne literatuur een rol kunnen spelen en 
door scholieren wordt er sowieso minder gelezen. Feit blijft, dat dit een 
interessant onderwerp voor nader onderzoek zou kunnen zijn. Ook voor 
scholieren of studenten. Zo geeft de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL) bij het zoekwoord ‘orgel’ ruim 4100 hits en ‘organist’ ook 
nog een kleine 1500. Wat een rijkdom! Of kijk eens op de website van de 
Koninklijke Bibliotheek. Wie volgt?41 

We eindigen met een mooie cryptische omschrijving van orgel: ‘Brengt noten 
voort die de pijp uitgaan’.42 

Een volgende keer aandacht voor het orgel en organisten in de kinder- en 
jeugdliteratuur. 
 
Deze inventarisatie vraagt uiteraard om meer inhoudelijke diepgang. Wat valt 
op wanneer je het onderwerp ‘orgel in de literatuur’ door de eeuwen heen 

Een illustratie van een stalinorgel (uit: ‘Rusland 
in woord en beeld’) 
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bekijkt? Zijn er tendensen waar te nemen hoe het orgel ter sprake wordt 
gebracht? Wordt het ‘orgel’ als metafoor gebruikt en in welke betekenissen 
dan? Is er verschil in hoe enerzijds christelijke en anderzijds niet-christelijke 
auteurs het instrument ter sprake brengen? Zo maar wat vragen die in een 
vervolgartikel behandeld zouden kunnen worden. Een aardig beginpunt zou 
het gebruik van het woord ‘orgel’ in de Statenvertaling kunnen zijn. Deze 
vertaling heeft immers zeer veel invloed gehad op de Nederlandse taal, en 
wordt tot op de dag van vandaag gezien als een waardevol literair boek (zie 
bijv. Jan Wolkers). 
 

Ruud Hoogenboom 
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humana 
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19) https://orgelvlaardingen.nl/internationale-orgelweek-2019/internationale-
orgelweek-2017/ 
20) Deze lijst is onder meer samengesteld via samenvattingen op 
www.scholieren.com; het archief van de tijdschriften en magazines Levende Talen 
(zoekwoorden orgel en organist) leverde niets op; https://levendetalen.nl/archief-lt-
tijdschriften-2/ 
21) https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitein_Nemo; https://klara.be/orgelverhalen; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Captain_Nemo; https://disneyparks.disney.go.com/, P. 
de Nijs, Kijken in verwondering; Jules Verne ‘Twintigduizend mijl onder de zee’, in: 
Bzzletin, jrg.32, 2003-2004, blz.70; op 8 januari 1927 publiceerde Willem Pijper in 
een recensie van Mendelssohn Schotse Symfonie: “Het Scherzo daaruit is wel een 
van Mendelssohns aardigste stukken: men moet daarbij altijd denken aan Jules 
Vernes fabuleuze kapitein Nemo, uit 20.000 Mijlen onder zee, die op zijn orgel, 
staande in de salon van zijn duikboot Nautilus, melodieën placht te spelen, ‘die zich 
uitsluitend over de zwarte toetsen bewogen, zodat het Schotse muziek leek’….”. 
(Willem Pijper, Het papieren gevaar. Verzamelde geschriften 1917-1947, 2011, 
blz.211) 
22) https://www.youtube.com/watch?v=iyQFnzcLE5A 
23) C. Studeo, Overzicht van de inhoud van literaire werken, 1961, 8e druk, blz.178-
180; bespreking in: Onze Eeuw, jrg.10 (1910), blz.321 
24) Demian op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Demian_(roman); L. Stuifbergen, 
Trouwens …., in: De Orgelvriend, mei 2020, blz.23 
25) www.bijbelencultuur.nl 
26) S. Vestdijk, Ruispijpen, tolkanen en prestanten (Bach); Verzamelde 
muziekessays, deel 8; in deel 3 besteedt hij ook aandacht aan Bach’s ‘Kunst der 
Fuge’, waarvoor hij orgel ook geschikt acht in Bach en de abstractie. Er blijkt 
overigens van de 22-jarige Maarten ’t Hart een brief bekend te zijn, geschreven aan 
zijn idool Vestdijk, waarin deze hem, na lezing van Vestdijks opstel over De 
symfonieën van Anton Bruckner (1966), verzoekt muziekessays te blijven schrijven, 
César Franck tegenover hem verdedigt én zich verbaast dat Vestdijk bepaalde 
(orgel)werken van Bach nergens heeft genoemd: https://vestdijk.com/maarten-aan-
simon-wilt-muziek-blijven-schrijven/; 2016 
27) https://www.leestafel.info/john-irving/4550-tot-ik-jou-vind; J.J. Steensma, Oud 
papier, afl.5: Een lubbertrui, een psalter en een opklaporgel, in: De Orgelvriend, 
sept. 2017, blz.20-22 
28) Het Psalmenoproer, Arbeiderspers, 2006; W. Pekelder, Maarten ’t Hart vindt 
oude trage psalmen net jazz, in: Trouw 10 okt. 2006; G. van der List, 
boekbespreking, Elsevier, 9 sept. 2006 
29) P. Witteman, Erfstukken, Stg. Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek, uitg. Balans, Boekenweekgeschenk 2006, blz.58 
30) Franca Treur, Dorsvloer vol confetti (roman), Prometheus, 2009, 26e druk, 2011 
31) Robert Schneider, De openbaring, 2010, Karakter Uitgevers; van Schneider 
verscheen in het Duits Schlafes Bruder, waarin een zekere Johannes zichzelf leert 
orgelspelen en het orgel gaat stemmen. Als de organist van de kerk niet meer kan 
spelen, pleegt deze zelfmoord. Johannes neemt in zijn dorp het spelen over. Als hij 
op een orgelfeest in de stad het lied ‘Kömm, o Tod, du Schlafes Bruder’ moet spelen 
(hij kent het lied niet) improviseert hij maar wat. Uiteindelijk pleegt ook hij zelfmoord. 
Dit boek is niet vertaald in het Nederlands 
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32) F. van Pamelen, De wraak van Vondel, 2015, 2e druk, Dwarsligger, blz.146-147, 
189, 356-357, 471-472, 480-490 
33) Maarten ’t Hart, De nachtstemmer, De Arbeiderspers, 2019, 5e druk 2020; G.J. 
Pottjewijd, De webmaster en de nachtstemmer, in: NotaBene, okt. 2009, blz.9 
34) https://www.wikiwand.com/sv/Leonardo_da_Vincis_uppfinningar 
35) Woordenboek der Nederlandsche Taal via https://gtb.ivdnt.org/ 
36) https://dbnl.nl/ 
37) Woordenboek der Nederlandsche Taal via https://gtb.ivdnt.org/ 
38) Drankorgel, https://nl.wikipedia.org/wiki/Drankorgel 
39) Oekraïense rebellen willen bloed zien, in: Noordhollands Dagblad, 12 juli 2014 
40) https://nl.wikipedia.org/wiki/Katjoesja_(raket) 
41) dbnl.nl; www.kb.nl 
42) Katholiek Nieuwsblad, nr.32, 11 aug. 2017 
Met dank aan Mark Heerink, Jan Smelik en Jaap Jan Steensma 
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Korte berichten 
 
Verloren gewaand orgelwerk Hendrik Andriessen teruggevonden  
Het werk werd lange tijd als verloren beschouwd, naspeuringen bleven 
zonder resultaat. Maar nu is het dan eindelijk terecht: de uit 1913 daterende 
Sonate ‘Da Pacem, Domine’ van de componist Hendrik Andriessen. Dankzij 
intensief speurwerk van de Nederlandse historicus Jort Fokkens en de 
Amerikaanse organist Gregory D’Agostino dook het orgelwerk onlangs op.  
Hendrik Andriessen componeerde dit grote, driedelige werk in 1913. Hij 
droeg zijn Sonate ‘Da Pacem, Domine’ op aan Louis Robert, de toenmalige 
stadsorganist van Haarlem. Deze bracht het op 19 juni 1914 in première in 
de Grote of St. Bavokerk. In de jaren erna speelde Robert het werk op diverse 
Nederlandse orgels. De reacties waren altijd buitengewoon positief. De 
Sonate ‘Da Pacem, Domine’ klonk voor het laatst in Nederland in 1919. Toen 
Louis Robert in 1922 naar de Verenigde Staten vertrok, nam hij het 
manuscript mee. Daar speelde hij het voor het laatst in 1935. Na Roberts 
overlijden in 1938 verdween de Sonate uit beeld. Tot nu.  
De Andriessen/De Klerk Stichting is buitengewoon verheugd dat dit 
belangwekkende orgelwerk is teruggevonden. Het is een belangrijke schakel 
die kan worden toegevoegd aan de imposante werkenlijst van Hendrik 
Andriessen. De komende periode zal worden gebruikt om het manuscript 
nader te onderzoeken. Er zal een uitgave worden voorbereid van de 
notentekst en mogelijk wordt er een geluidsopname gemaakt. Alles is erop 
gericht om de Sonate ‘Da Pacem, Domine’ in de tweede helft van 2022 
opnieuw in première te laten gaan. Nadere informatie daarover volgt op een 
later moment.  

(RH; bericht Andriessen/De Klerkstichting, 13 juli 2021) 
 
Willem Jan Cevaal nieuwe voorzitter Andriessen/De Klerk 
Op 26 mei heeft Gonny van der Maten na 17 jaar bestuurslidmaatschap, 
waarvan zeven als voorzitter het stokje overgedragen aan Willem Jan 
Cevaal, die tot die tijd secretaris was. De nieuwe secretaris is Mark Heerink, 
stadsorganist van Hoorn, organist van de H.H. Cyriacus en Fransciscuskerk 
in Hoorn en organisator van orgelconcerten.  

(RH; bron: nieuwsbrief 16 juni, Andriessen/De Klerkstichting) 
 
Hedendaagse aanbiddingsliederen zijn theologisch te eenzijdig 
Uit onderzoek naar evangelische liederen blijkt dat het percentage liederen 
gebaseerd op Bijbelteksten de laatste jaren is teruggelopen van 33 naar 13 
procent. Een aantal leden van een EO-Visiepanel was dat ook al opgevallen, 
getuige uitspraken als “Veel aanbidding en lofprijzing in deze liederen, maar 
weinig verootmoediging”, “Het gaat hard de kant op van popmuziek met de 
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aanbiddingsliederen, en dat moeten we niet hebben” en “Het was me al 
eerder opgevallen dat aanbiddingsliederen een hoog ‘prijs de Heer’- en ‘alles 
is goed en geweldig’-gehalte hebben”.  

(RH; bron: EO-Visie, nr.22, 29 mei-4 juni 2021) 
 
Register op Bulletin Vereniging Latijnse Liturgie in wording 
De Vereniging voor Latijnse Liturgie is begonnen met het digitaliseren van 
haar jaargangen. Op haar website staat inmiddels de eerste jaargang (1968), 
alsmede de vijftigste (2019).  
“Met het inscannen ontstaat dan ook vanzelf de index van artikelen”, aldus 
secretaris Steven van Roode van de VvLL. De resultaten worden steeds in 
gedeeltes als pdf-download op de website van de Vereniging gezet. Voor 
meer info: https://www.latijnseliturgie.nl/bulletin/  

(RH) 
 
Inperking tridentijnse liturgie 
Voor katholieken die van de liturgie van voor Vaticanum II houden, is het 
nieuwste motu proprio van paus Franciscus een bittere pil. Half juli 2021 
publiceerde hij Traditionis Custodes. Dat is een correctie op Summorum 
Pontificum van paus Benedictus XVI uit 2007, dat op zijn beurt weer het 
beleid van diens voorganger corrigeerde. Hierdoor was onder meer 
toestemming van de plaatselijke bisschop niet meer vereist. Die bepaling is 
door de paus nu teruggedraaid. De beperkte toestemming van de tridentijnse 
liturgie is, zo blijkt uit een evaluatie, geen wederzijdse verrijking, maar is 
eerder zeer gepolitiseerd en gepolariseerd geraakt. In onder meer de VS is 
de oude Mis speelbal geworden van mensen die niet alleen de liturgische 
vernieuwingen, maar in feite álle vruchten van het Tweede Vaticaans 
Concilie verwerpen. 
Opvallend: de vorige prefect van de Congregatie voor de Eredienst, Robert 
kardinaal Sarah, is opgevolgd door aartsbisschop Arthur Roche, die de 
reputatie heeft weinig op te hebben met de buitengewone vorm van de 
Romeinse ritus.  
(RH; bronnen: A. de Wit, Eén stap terug, twee vooruit? en J.L. Allen, Politiek 
wapen in resp. KN 23 en 30 juli 2021; Wisseling van de wacht bij de 
Congregatie voor de Eredienst en Pauselijke brief beperkt buitengewone 
vorm, in: Bulletin Ver. Voor Latijnse Liturgie, aug. 2021) 
 
#KoorOn! 
Met het project #KoorOn! – met dirigenten samen op weg neemt Koornetwerk 
Nederland het initiatief om de rol en positie van dirigenten te versterken, 
verder te ontwikkelen en het netwerk van dirigenten sterker te maken. Tot 
juni 2022 worden er (netwerk)bijeenkomsten en diverse activiteiten 
georganiseerd en komt er een centraal informatiepunt voor dirigenten. De 
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projecten zijn bedoeld voor de vele zelfstandige en vrijwillige dirigenten in 
Nederland. Voor meer info: www.koornetwerk.nl.  

(RH; ZingMagazine nr.100, aug./sept. 2021, blz.82) 
 
Dr. Jan van Biezen overleden 
Op 24 juli l.l. is Dr. Jan van Biezen, kerkmusicus/hymnoloog, musicoloog en 
orgeldeskundige overleden. Hij speelde een belangrijke rol in de tot-
standkoming van het Liedboek voor de Kerken (1973). Als orgel-deskundige 
richtte hij zich vooral op de orgelbouw in de renaissance en barok.      

(RH; bron: orgelnieuws.nl, 28 juli 2021) 
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Activiteiten 
 
Masterclass Andriessen/De Klerk door Gonny van der Maten 
Gonny van der Maten geeft op 4 september aanstaande een masterclass 
over de kleinere werken van Andriessen (bijv. Intermezzi) en Albert de Klerk: 
Inventionen en de partita “Het brood in de aarde gevonden. Al eerder gaf 
Gonny van der Maten zo’n masterclass, op een KVOK-studiedag Andriessen 
/ de Klerk in 2017. Deze activiteit stond eerder gepland in mei 2020, maar is 
door corona verplaatst. Nu is deze geplaatst in aanvulling op hun 
jaarvergadering. 
Niet-leden van de OKOV kunnen aan de masterclass meedoen voor een 
geringe vergoeding van € 5,=. 
De masterclass begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00.  
Plaats: St. Josephkerk in de Jansstraat, Haarlem. Op het orgel van deze kerk 
speelden Andriessen en de Klerk. Gonny van der Maten was de laatste 
leerling van Albert de Klerk.  
Voor meer info: Cees van Zwieten, penningmeester van de OKOV: 
cvanzwieten@planet.nl of voorzitter Kees Blijdorp, blijdorpcbe@gmail.com 

(RH) 
 
Muziek in de Cathrien 
In de ‘Cathrien’ in Eindhoven klinkt vanaf 4 september weer wekelijks muziek. 
Er is ook een serie met orgelmuziek: 25 september (o.m. Duruflé, Messiaen), 
23 oktober (jubileumconcert Ruud Huijbregts!) en 20 november. Voor meer 
info: www.muziekindecathrien.nl.  

(RH) 
 
Uitreiking Sweelinckprijs 
In 2020 kreeg het Orgelpark in Amsterdam de Sweelinck Oeuvreprijs. De 
voorzitter van Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs, Rein van der Kluit, 
reikt deze prijs op 9 september, 20.15 uur, uit aan Loek Dijkman, oprichter 
van het Orgelpark. De prijsuitreiking wordt gevierd met muzikale bijdragen 
van Jacob Lekkerkerker en Laurens de Man, laureaten van de Sweelinck-
Mullerprijs in respectievelijk 2009 en 2018. Voor meer info: www.orgelpark.nl. 

(RH) 
 
Nederlands Kamerkoor 
De concertreeks van het Nederlands Kamerkoor, wellicht ons beste nationale 
koor, kwam bij ons binnen. Er zijn uitvoeringen in het hele land: Van 17-24 
november ‘Lied der liederen’ (o.m. Orlando di Lasso), 10-23 december 
Weihnachtsoratorium, 19-22 januari renaissancemuziek, 14-16 april de 
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Matthäus-Passion en van 19 maart tot 10 april ook ‘Di Lasso’s Tranen van 
Petrus’. Voor meer info: www.nkk.nl.  

(RH; bron: ‘Nederlands Kamerkoor’, nr.14, juni 2021) 
 
Hildegard van Bingen 
Op vrijdag 17 september zingt Vrouwenschola Voces Caelestes o.l.v. 
Hanneke van der Grinten om 20.15 uur onder de titel ‘De aarde zingt’ 
gregoriaans en muziek van Hildegard van Bingen (met beeldende kunst) in 
de Pieterskerk te Utrecht. 

(RH) 
 
Organistendag op zaterdag 18 september 2021 (gewijzigd) in Wolvega 
De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom 
Groningen-Leeuwarden organiseert op 18 september 2021 weer de jaarlijkse 
organistendag. Locatie is de Sint Franciscuskerk te Wolvega.  

(RH; bron: Nieuwsbrief DISG bisdom Rotterdam, juli 2021) 
 
Voorstelling ‘Vincent meets Rembrandt’ 
Deze activiteit is tot en met 31 oktober een zogeheten ‘son-et-lumière-
voorstelling: een klank- en lichtspel dat vaak ’s avonds of ’s nachts in de 
buitenlucht wordt opgevoerd. Dit spektakel staat nu (overdag) in het teken 
van de bewondering die Vincent van Gogh had voor Rembrandt. Beide 
schilders bezochten de Noorderkerk in Amsterdam ook regelmatig. Voor 
meer info en kaartreservering à € 15,- p.p.: Vincentmeetsrembrandt.com. 

(RH) 
 
Kerkmuziekdag op  zaterdag 9 oktober 2021 in Franeker 
De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom 
Groningen-Leeuwarden organiseert op 9 oktober 2021 de jaarlijkse 
kerkmuziekdag. Locatie is de Sint Franciscuskerk in Franeker.  

(RH; bron: Nieuwsbrief DISG bisdom Rotterdam, juli 2021) 
 
Dag van het Gregoriaans 9 oktober 2021 
De Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert in de Pieterskerk te 
Utrecht voor de vierde keer de ‘Dag van het gregoriaans’ voor liefhebbers 
van de gregoriaanse muziek, ons oudste muzikale erfgoed in Europa. 
Vele eeuwen lang floreerde het gregoriaans in de beslotenheid van kerken 
en kloosters. Maar ook toen al gingen af en toe de deuren open en waren er 
gelegenheden waarbij de gewone man of vrouw het gregoriaans op straat 
kon horen. Pieter Mannaerts vertelt erover in zijn lezing, waarin magie, 
rituelen en processies centraal staan. 
Ook in de afgelopen decennia is het gregoriaans zijn eigen weg gegaan. Bij 
een steeds verdergaande afbrokkeling van de katholieke kerk vond het zijn 

http://www.nkk.nl/
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weg naar ontelbare liefhebbers én 
kenners, die ook buiten de liturgie 
de schoonheid van het gregoriaans 
en daarmee de boodschap van het 
gezongen Woord Gods wilden 
blijven horen. Gregoriaans op het 
concertpodium, de concertzaal als 
tijdelijke gebedsruimte. Ensemble 
Voces Caelestes brengt een 
programma dat geïnspireerd is op 
het werk van beeldend kunstenares 
Agnes de Kok. Zij fotografeerde 
haar tuin en deze foto’s werden de 
leidraad voor de keuze van 
gregoriaanse gezangen, die tijdens 
het lunchconcert zullen klinken. 
Ook de ACG opent graag haar 
deuren. Zo worden de gezongen 
vespers van deze Dag van het 
Gregoriaans georganiseerd in 
samenwerking met het Vlaams 
initiatief Ad Vesperas. 
Een lezing, een lunchpauzeconcert, een boekentafel waar gregoriaanse 
boeken achtergelaten én meegenomen kunnen worden, gezongen vespers, 
maar ook een prachtig aanbod aan workshops: de Dag van het Gregoriaans 
2021, een buitengewoon evenement voor liefhebbers en kenners van het 
gregoriaans. 
Aanmelden vóór 1 oktober, onkosten zijn € 50,-. Voor meer info en 
aanmelden: https://www.gregoriaans-platform.nl/  

(RH; bron: Nieuwsbrief DISG bisdom Rotterdam, juli 2021) 
 
 
Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek – 75 jaar 
Op zaterdag 30 oktober vindt in de Lutherse Kerk in Den Haag (Lutherse 
Burgwal 7-9) een ‘Jubileumdag’ plaats ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek. Op deze dag 
is er een openbare koorrepetitie, symposium, concert door het Luthers 
Projectkoor, vesper en een receptie. De dag is van 11.00-18.30 uur.  
De jaarlijkse Kerkkorendag voor de lutherse cantorijen is ter gelegenheid van 
het jubileum openbaar voor iedereen die zin heeft om mee te zingen. De 
muzikale leiding berust bij Els Hermanides en Hans Jansen.  
In het symposium zal Gert Scholten een lezing houden waarbij 
muziekvoorbeelden tot klinken worden gebracht door deelnemers van de 
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Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek. Het Luthers Projectkoor bestond vorig 
jaar 25 jaar en combineert haar uitgesteld jubileum op deze dag met dat van 
de Werkgroep. Dit koor o.l.v. Hans Jansen is ontstaan uit de jaarlijks door de 
Werkgroep georganiseerde Jeugdmuziekdagen en Jongerenmuziekdagen.  
In de afsluitende Vesper komt de muziek tot klinken die ‘s ochtends is 
ingestudeerd.  
Alle onderdelen van deze ‘Jubileumdag’ zijn gratis toegankelijk.  
Meer informatie: https://luthersewerkgroepkerkmuziek.nl; aanmelden kan tot 
1 oktober ook via ineke3110@gmail.com.  

(RH) 
 
Andriessen-concert 
Op vrijdagavond 11 februari 2022 zullen sopraan Klaartje van Veldhoven en 
organist Matthias Havinga hun nieuwe cd presenteren tijdens een concert 
van de Andriessen/De Klerk Stichting in de St. Josephkerk in Haarlem. Het 
programma zal voor een groot deel bestaan uit werken die zij hebben 
opgenomen, waaronder composities van Hendrik Andriessen.  

(RH; bron: nieuwsbrief 16 juni, Andriessen/De Klerkstichting) 
 
Muzikale tentoonstelling Gospel in Catharijneconvent. 
Museum Catharijneconvent organiseert van 30 juni 2022 t/m 15 januari 2023 
een grootse muzikale tentoonstelling over Gospel. Gospel staat aan de wieg 
van veel populaire muziekstromingen. Zonder Gospel zouden muziekstijlen 
als jazz, blues, soul, country, bluegrass, motown, funk, disco en r&b niet 
bestaan. Nooit eerder werd in Nederland een tentoonstelling aan Gospel 
gewijd. Aan de hand van muziek, films, foto’s en voorwerpen komt de 
bezoeker in aanraking met de geschiedenis en de betekenis van Gospel en 
de invloed ervan op de populaire cultuur.   
Onder (mogelijk) belangstellenden is een kort publieksonderzoek gehouden 
ter voorbereiding van deze tentoonstelling.  

(RH) 
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Orgelbouwnieuws 
 
Ypma-orgel Hem, Theresiakapel, ingenomen door Elbertse 
Zoals ik in KDOV-blad Winter 2020 al meldde is de Theresiakapel in Hem (bij 
Venhuizen, N-H) per 19 februari 2020 onttrokken aan de eredienst. In dat 
KDOV-blad meer info en foto’s.  
Het Ypma&Co-orgel uit 1897, vermoedelijk afkomstig van de Zusters van 
O.L. Vrouwe uit Alkmaar en in 1945 geplaatst, is in het voorjaar van 2021 
door de firma Elbertse uit Soest overgenomen en opgeslagen.  
De dispositie is als volgt: 
Manuaal (C-f3): Prestant 8, Gamba 8, Holpijp 8 Bas, Holpijp Disc.8, Vox 
Celeste 8 (nieuwer), Hernfluit 8, niet leesbaar (vermoedelijk Tremulant; geen 
register!). 
Pedaal (C-B), aangehangen (het pedaalklavier is gedemonteerd). 
Het instrument werd nog slechts zéér sporadisch gebruikt (ca.30 jaar in 
onbruik), maar deed het nog wel! Er zijn concrete plannen om appartementen 
in dit gebouw te maken. Gelukkig is het orgel gespaard gebleven. Mocht u 
dus nog op zoek zijn naar een klein, bruikbaar orgel, kunt u zich melden bij 
Elbertse, want die zag er kennelijk ‘brood’ in om dit orgel veilig te stellen! 

(RH; Mededeling van Elbertse Orgelbouw) 
 
Lindsen-orgel Utrecht, Augustinuskerk 
De firma Van Rossum Orgelbouw uit Wijk en Aalburg start na de zomer met 
de eindfase van het Lindsen-orgel in de Augustinus-kerk te Utrecht. De 
restauratie van dit orgel is al in 2018 afgerond en deze is toen opgeslagen in 
de Mariakapel, die tegen de kerk is aangebouwd. Op dit moment zijn de 
werkzaamheden door de aannemer begonnen om het interieur te restaureren 
en na de zomer wordt gestart met het restaureren van de kas. Bij dit project 
is Rogér van Dijk betrokken als adviseur. 

(RH; mededeling Gerrit de Jong, Van Rossum Orgelbouw, 6 juli 2021) 
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Nieuwe uitgaven (recensie) 
 
Zeven wegen van barmhartigheid 
De hongerigen te eten geven 
De dorstigen te drinken geven 
De naakten kleden 
De vreemdelingen herbergen 
De zieken verzorgen 
De gevangenen bezoeken 
De doden begraven  
‘Doen is geloven’, zo zou je de boodschap 
van Matteüs 25 kunnen samenvatten. De 
daar genoemde zeven werken van 
barmhartigheid zijn al eeuwenlang een 
grote bron van inspiratie voor kunst, 
literatuur, maar ook voor maatschappelijk 
werk. De maatschappelijk betrokken 
predikanten Rieks Hoogenkamp en Rien 
Wattel verzamelden in dit mooie nieuwe 
boek Zeven wegen verhalen, schilderijen, 
liederen, columns en artikelen rondom het 
thema ‘barmhartigheid’. Om te lezen, van 
te genieten, jezelf te verwonderen, maar 
vooral om je uit te nodigen om zelf de 
handen uit de mouwen te steken. En dat 
kan ook muzikaal-liturgisch zijn.  
Het zijn stuk voor stuk aanzetten om 
vanuit theologie, kunst, geschiedenis en 
actualiteit om je geloof serieus handen en 
voeten te geven. En zo ‘komen we vanzelf elkaar en onszelf tegen’ via de 
kunst (waaronder kerkliederen uit het Liedboek en songs), 
achtergrondartikelen en columns. Achttien personen hebben een bijdrage 
geleverd aan dit boek, maar ik werd zelf het meest getroffen door ‘De zeven 
werken van barmhartigheid in de kunst (door kunsthistoricus Marleen 
Hengelaar-Rookmaker) en ‘Het Peerkepad’ (van Cor Kuijenhoven; een pad 
tussen Gerardus van Majella in Wittem en Peerke Donders in Tilburg). En 
nog meer inspirerende en mooie bijdragen op het snijvlak van geloof en 
kunst. 
Mocht u ooit een of meer (eventueel oecumenische) vieringen vanuit de 
Zeven Werken van Barmhartigheid gaan organiseren, lijkt me deze uitgave 
een heel welkome verdieping van de voorbereiding hierop. Zo staan in elk 
hoofdstuk treffende korte citaten; echte nadenkers!  
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Het boek is ook verkrijgbaar in combinatie 
met de CD Seven Songs of Mercy door het 
Zeeuwse trio Sunshine Cleaners, met 
muziek (van gospel tot worksong) en 
teksten, die ook in het boek vermeld staan, 
die zijn geïnspireerd op de zeven werken 
van barmhartigheid. Het trio bestaat uit 
Jacqueline Heijmans (zang), Sjef 
Hermans (gitaar, banjo en zang) en Geert 
de Heer (mandoline, gitaar, dobro en 
tiple), maar wordt incidenteel aangevuld 
met wat gastmusici op harmonica, viool, 

percussie en achtergrondzang. Daardoor zijn de uitvoeringen heel 
gevarieerd. De CD is ook los verkrijgbaar voor € 10,-.  
Daarnaast is er een ‘werkschrift’ voor een 
leeskring of bijbelclub! Maar liefst 72 
bladzijden voor slechts 3 euro (bij tien of 
meer slechts 2 euro per stuk). “De prijs is 
laag om gemakkelijk uit te delen”, aldus de 
schrijvers.  
Voor meer info: www.zevenwerken.nl.  
Een bijzonder aan te bevelen uitgave, ook 
voor R.K. parochies(!), van de Raad van 
Kerken in Nederland i.s.m. PKN en De 
Roos van Culemborg. Vanuit verschillende 
standpunten bekeken heel bruikbaar! 

                     (Ruud Hoogenboom) 
 

* Rieks Hoogenkamp en Rien Wattel (red)., 
Zeven wegen. De kunst van 
barmhartigheid. ISBN 9789463691246, 
112 pagina’s, € 19,95; met CD: ISBN 
9789463691253, 112 pagina’s € 26,95. 
 
        
 
 
  

http://www.zevenwerken.nl/
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Nieuwe uitgaven (gesignaleerd) 
 
Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek 
Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek biedt begeleidings-
materiaal voor organisten bij liederen die niet in de eerdere liedboeken zijn 
opgenomen. Het ‘nieuwe’ Liedboek uit 2013 wordt inmiddels op grote schaal 
gebruikt.  
Bij organisten ontstaat een groeiende behoefte aan meer begeleidings-
materiaal, intonaties en voorspelen, vooral bij strofische liederen die niet in 

voorgaande liedboeken stonden. 
Een driekoppige redactie heeft een 
selectie gemaakt en een groep van zo’n 
tachtig componisten heeft bij deze 
liederen een voorspel, een intonatie en 
een begeleiding geschreven. Deze 
nieuwe uitgave biedt organisten 
inspirerende keuzemogelijkheden en zal 
de afwisseling zeker bevorderen. 
Deze losbladige uitgave is zo opgezet 
dat toekomstige aanvullingen eenvoudig 
toegevoegd kunnen worden.              (RH) 
 
Voor voorbeelden, titels en componisten 
zie www.kokboekencentrum.nl.  
* Nieuwe voorspelen & begeleidingen bij 
het Liedboek, KokBoekencentrum, € 
139,90. 
 
 

Nieuw Pinksterlied 
In samenwerking met de PKN heeft de EO een nieuw pinksterlied 
uitgebracht. Het is een medley van drie bestaande liederen: ‘Even when it 
hurts’, ‘Behold’ en ‘How great Thou art’. Tekstdichter Roeland Smith zorgde 
voor een nieuwe vertaling en meldde hierover: “Ik heb geprobeerd de ziel 
van het lied op een toegankelijke manier te vertalen met woorden en zinnen 
waar een breed publiek bij kan aanhaken. Het sluit aan bij de tijd waarin we 
leven. Velen zijn moe, we verlangen naar uitkomst. Dit lied moedigt aan om 
niet alles vanuit jezelf te willen halen, maar daarin ook op God te vertrouwen. 
Hij is het die een nieuw begin geeft. Nieuwe hoop. Een nieuw lied.” Te 
beluisteren op Visie.eo.nl/nieuwlied.  

(RH; bron: EO-Visie, 23, 5-11 juni 2021) 
 

http://www.kokboekencentrum.nl/
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Noten leren lezen voor koorzangers 
Koordirigent Arie Perk heeft de coronacrisis 
gebruikt om een nieuw boek voor koor-
zangers te schrijven. Voor hen ontbreekt het 
bij andere uitgaven bijna altijd aan de nodige 
oefeningen. Het boek wordt gecombineerd 
met 100 oefeningen en 20 lessen die op de 
website staan van de auteur. Dit is prima te 
integreren in de repetities of te gebruiken als 
basis voor een cursus koorscholing. (RH) 
 
* Arie Perk, Noten leren lezen voor 
koorzangers, minimale afname 20 stuks à € 
12,50 (daarboven goedkoper) incl. BTW en 
verzendkosten. ISBN 978-90-9033843-9. 
Bestellen via www.arieperk.nl/boek.  
 
 
 
  

http://www.arieperk.nl/boek
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Ter overweging 
 
Douwe Bob 
Het begon allemaal toen zijn vader hem als zesjarige jongen achter de piano 
zette: “De eerste acht jaar speelde ik alleen klassiek. Vooral Bach. Eigenlijk 
is Bach het begin van alles. Luister maar eens goed naar de Beatles. Die 
gecompliceerde melodieën, de beweging die erin zit: het komt regelrecht van 
Bach. Ik vond het fantastisch om dat te ontdekken, toen ik naar popmuziek 
begon te luisteren.” 

(RH; bron: ZingMagazine, nr.100, aug./sept. 2021, blz.24) 
 
Samen zingen is levensbehoefte 
De Britse filosoof Alain de Botton benoemt in Kunst als therapie (2014) zeven 
functies van kunst, waarvan er in relatie tot koorzingen drie belangrijk zijn: 
Allereerst HOOP: kunst laat ons aangename, vrolijke dingen zien. Maar ook 
LEED: kunst is een bron van waardig verdriet, en herinnert ons eraan dat er 
in een goed leven ook ruimte mag zijn voor problemen. Tenslotte 
ONTWIKKELING: kunst kan ervaringen en ideeën bevatten van anderen, die 
we ons op een zodanige manier eigen kunnen maken dat ze ons verrijken. 
“Samen zingen is dus een eerste levensbehoefte. Koorzingen is geen franje, 
maar onmisbaar voor verbinding en vitaliteit van de samenleving!”, aldus 
koordirigent Ramon van den Boom, directeur van de KBZON. 

(RH ZingMagazine, nr.100 aug./sept. 2021, blz.53) 
 
 



 
 
 
 
 



 




