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Van het bestuur
Contributie 2013
De contributie voor 2013 bedraagt:
• Gewoon lidmaatschap: € 40,-• Lidmaatschap 65 jaar en ouder:
o reeds lid in 2004 en 65 jaar of ouder in 2004: € 18,-o reeds lid in 2004, maar 65 jaar na 2004: € 28,-o nieuw lid 65 jaar of ouder: € 28,--.
Hogere bijdragen dan de vastgestelde contributiebedragen zijn altijd
welkom. Leden die problemen hebben om hun contributie te betalen
kunnen zich tot het bestuur wenden.
Contributie betalen kan op drie verschillende manieren:
a) door eenmalige machtiging;
b) door overmaking uiterlijk 25 april op onze bankrekening 1031344
t.n.v. KDOV te Zoetermeer;
c) door betaling met de acceptgirokaart die u eind april / begin mei
toegezonden krijgt.
Voor een snelle en efficiënte werkwijze is betaling door middel van
een machtiging te prefereren. Voor de leden die nog niet zijn
overgegaan op automatische afschrijving sturen wij ook dit jaar
naast de acceptgirokaart, een machtigingskaart mee.
Wij danken u voor uw medewerking. (BH; februari 2013)
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Nieuwe salarissen kerkmusici per 2013
De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EURO zijn per
1 januari 2013 met 2,1 % verhoogd. Tevens is er een trede 6
voor het aantal dienstjaren toegevoegd. Deze trede leidt tot
een extra salarisverhoging voor kerkmusici met 6 of meer
dienstjaren. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:
Dirigent of organist
Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I

Dirigent en organist
Bev. III Bev. II Bev. I

1
2
3
4
5
6 of meer

30,60
31,70
32,20
32,70
33,25
33,75

19,70
20,20
20,75
21,25
21,75
22,25

22,75
23,55
24,30
25,05
25,85
26,60

25,45
26,50
27,50
28,55
29,55
30,60

35,45
36,25
37,05
37,90
38,70
39,50

40,25
41,25
42,25
43,30
44,30
45,35

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde
economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de
kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van
anciënniteit. Voor in 2013 in dienst tredende kerkmusici betekent dit
dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor reeds in dienst zijnde
kerkmusici is trede 6 (Dienstjaar 6 of meer) van toepassing. In de
komende vier jaren wordt nog jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd.
Dit betekent dat er vanaf 2013 voor alle kerkmusici naast de
geïndexeerde verhoging een extra salarisverhoging op basis van
anciënniteit van toepassing zal zijn. Groep A en B kennen alleen de
reguliere verhoging.

Groep A
Groep B

Dirigent of organist

Dirigent en organist

18,50
12,55

27,65
18,50

In 2013 wordt nadere invulling gegeven aan de rechtspositieregeling
van de dirigenten en organisten. Zodra de rechtspositieregeling is
aangepast, wordt u hieromtrent geïnformeerd. (BH; februari 2013)
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Salarisverhoging kerkmusici: Toepassing trede 6
Wij ontvangen berichten van onze leden dat de EXTRA
salarisverhoging ten gevolge van trede 6 (zie tabel
bovenstaand) niet bij iedereen al uitbetaald wordt. Op een
later moment zullen we u hierover informeren met een extra e-mail
nieuwsbrief. (BH; april 2013)
Ontwikkeling rechtspositie
Er zijn momenteel nog geen ontwikkelingen te melden.
(BH; april 2013)
Stand van zaken ledenwerving
De vraag van het bestuur om potentiële KDOV-leden aan te
melden heeft 61 namen van potentiële leden opgeleverd.
Alvast onze dank hiervoor. Binnenkort gaan we deze mensen
een wervingsbrief sturen.
Uw evenementen op de evenementenagenda website KDOV
Op onze website www.kdov.nl staat een agenda waarin vele
voor KDOV-leden en andere kerkmusici belangrijke
evenementen worden aangekondigd. Het is de bedoeling hier
alle concerten en belangrijke vieringen en gebeurtenissen, jubilea
van KDOV-leden aan te kondigen, om daarmee de KDOV en haar
leden meer zichtbaar te maken.
Graag ontvangen wij uw concertagenda’s, jubileummeldingen, CDaankondigingen en aankondigingen die we graag op de website
zullen zetten:
webmaster@kdov.nl. (BH; februari 2013)
Jaarvergadering KDOV op 12 oktober 2013
De jaarvergadering is gepland op zaterdag 12 oktober. De locatie
zal dit jaar ergens in het zuiden van het land zijn. (GC; 23 april
2013)

Wilt u - voor zover u dat nog niet hebt gedaan - ons uw e-mailadres
mailen aan webmaster@kdov.nl? Bij voorbaat dank!
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Leden
Gerard Lesscher overleden
Op 17 december jl. overleed (84 jaar) te Hengelo Gerard Lesscher,
oud-pastoor en -rector van de St. Lambertusbasiliek te Hengelo.
Gerard Lesscher studeerde aan het Twents Conservatorium
Schoolmuziek en Muziektheorie en componeerde Nederlandse en
Latijnse missen, motetten, liederen en orgelwerken. Vanaf zijn
emeritaat heeft hij dagelijks gewerkt aan het Nederlands Graduale,
gebaseerd op zang op gregorianiserende wijze en door de NRL
goedgekeurde teksten. In 2008 is dit Graduale uitgegeven. Daarna
werkte hij aan de compositie van de Nederlandse Getijden die hij
nog vlak voor zijn dood voltooide.
Zie: www.nederlandsgraduale.nl.

Michel Gottmer vijftig jaar werkzaam in Etten - Leur
Wel op onze website, maar helaas niet in de berichtgeving in het
KDOV-blad, is vermeld dat ons lid Michel Gottmer op 7 oktober 2012
vijftig jaar werkzaam was als organist en kerkmusicus in de Sint
Lambertuskerk te Etten-Leur. Daarom hierover alsnog een bericht.
Michel Gottmer is in Etten-Leur op veel manieren werkzaam, niet
alleen als kerkorganist, maar ook als beiaardier van de Nederlands
Hervormde Kerk en als organist bij de trouwlocaties (raadszaal en
trouwkerkje). Door een visuele beperking is het voor hem niet meer
mogelijk bladmuziek te lezen en is hij zich gaan toeleggen op het
improviseren, waardoor hij met muziek commentaar kan geven op
momenten in de liturgie die daar geschikt voor zijn. Ook organiseert
hij concerten in het trouwkerkje.

Personalia
Nieuwe leden:
J. (Jeroen) de Ridder, Kerklaan 60, 2678 SW De Lier
D.(Denise) G.J.M. Maassen, Van Vredenburchweg 74, 2283 TD
Rijswijk
Nieuw adres:
Mevr. M.J. (Marie-José) Zwaan, Reigerslaan 34, 2215 Voorhout
H.F.G. Hurkmans, Theaterhof 7, 4207 TM Gorinchem
G. (Geerten) Liefting, Ruys de Beerenbrouckstraat 4, 2613 AT Delft.
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Liedbespreking
Bert Stolwijk

In de bundel Gezangen voor Liturgie vinden we niet zoveel liederen
die speciaal geschreven zijn voor het hoogfeest van Hemelvaart. Het
meest gezongen wordt waarschijnlijk lied 403: Al heeft Hij ons
verlaten. Dichter Jan Willem Schulte Nordholt vertolkt in een
toegankelijke taal de boodschap van Hemelvaart: de verrezen Heer
heeft zich weliswaar aan onze waarneming onttrokken, maar we
kunnen zijn aanwezigheid nog altijd bespeuren in Zijn liefde die ons
omringt en we mogen er bovendien op vertrouwen dat we eens oog
in oog met Hem mogen staan!
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Een reden voor de populariteit van dit lied zou, behalve de treffende
tekst, ook kunnen zijn dat het op veel melodieën gezongen kan
worden. In de diverse zangbundels en zondagsmissaaltjes vinden
we het lied op melodieën van H. Strategier (Gij zijt in glans
verschenen) en M. Teschner (Valet will ich dir geben).
Bij het samenstellen van de bundel GvL koos de redactie –
waarschijnlijk omwille van de oecumene – voor de melodie die in het
Liedboek voor de Kerken met deze tekst is verbonden, geschreven
door de 17e-eeuwse componist Johann Crüger bij het adventslied
Wie soll ich dich empfangen. In het Compendium bij de 491
gezangen uit het Liedboek voor de Kerken noemt ds. W.G.
Overbosch deze keuze ‘minstens opmerkelijk’ vanwege de nauwe
verbondenheid van deze melodie met de oorspronkelijke tekst. Hij
geeft blijk van zijn voorkeur voor een melodie die in 1961 bij de tekst
van Schulte Nordholt geschreven was door Gerrit de Marez Oyens
en als zodanig gepubliceerd in de proefbundel 102 gezangen.

In onze katholieke kerken blijken veel koorzangers en kerkgangers
moeite te hebben met de melodie van Crüger. Met name de vijfde
regel geeft met zijn syncopische ritme een wat tegendraads gevoel
doordat onbeklemtoonde lettergrepen op langere tonen gezongen
worden: als zonlicht om dé bloemén en Wij leven van vértrouwén.
Met de alternatieve melodieën van Valet will ich dir geben en Gij zijt
in glans verschenen bestaat dit probleem niet. De eerstgenoemde
melodie heeft dan wel mijn voorkeur, vanwege de wat grotere
afwisseling (AABC in plaats van AABA) en omdat op deze wijze in
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protestants Nederland vaak het adventslied Hoe zal ik U ontvangen
is (of wordt?) gezongen.

De keuze van een adventsmelodie voor dit Hemelvaartslied is vanuit
theologisch standpunt interessant: de tekst verwijst immers niet
alleen naar het heengaan, maar ook naar de (terug)komst van de
Heer! In de tweede strofe zingen we:
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Het bevestigt wat ik op het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek van
de protestantse liturgist ds. Hans Uytenbogaardt leerde: het liturgische jaar moet niet als een gesloten cirkel, maar onderdeel van
een spiraal worden voorgesteld.
We lijken ieder jaar dezelfde weg te gaan. maar in
werkelijkheid komen we gaandeweg steeds dichter bij
de Voltooiing. Hemelvaart ziet niet achterom, maar wijst
vooruit naar Advent!
Dit lied is overigens ook heel passend als intredezang
op de zondag ná Hemelvaart. Vooral dit jaar, nu deze
op 12 mei samenvalt met Moederdag. Wordt in de
zesde regel van de eerste strofe Gods nabijheid niet
omschreven als het veilige gevoel dat een kind heeft als zijn moeder
om hem heen is?
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Nieuw Liedboek voor de Protestantse Kerken
komt eraan!
Ruud Hoogenboom
Op 22 maart 2013 was in Monnickendam de langverwachte
perspresentatie van het nieuwe Liedboek. Dit verschijnt exact veertig
jaar na het vorige Liedboek voor de Kerken (1973), waarvan
inmiddels meer dan twee miljoen exemplaren zijn verkocht.
Uiteraard komt het nieuwe Liedboek tegemoet aan de behoefte aan
vernieuwing èn diversiteit van het kerklied. Maar liefst acht
kerkgenootschappen, verenigd in de Interkerkelijke Stichting voor
Kerklied (ISK), gaven opdracht tot de samenstelling van het
Liedboek. De BV Liedboek, een gezamenlijk initiatief van de
uitgeverijen Boekencentrum, Jongbloed en Kok, verzorgt de uitgave.
Lange voorbereiding
Al in 2006 reikt de ISK de deelnemende kerken de nota 'Een nieuw
liedboek' ter bespreking aan. Pas in oktober 2009 wordt tijdens een
feestelijke bijeenkomst in Utrecht de overeenkomst tussen BV
Liedboek en ISK ondertekend. Er was gestart met de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN). Najaar 2008 werden ook de Nederlands
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
partner in het proces. Ook vanuit België kwam er interesse, want
voorjaar 2010 werd de Verenigde Protestantse Kerk in België
partner, voorjaar 2011 gevolgd door de Evangelisch-Lutherse Kerk
in België. In 2011 hadden vele werkgroepen hun werkzaamheden al
afgerond.
Regionale
en
plaatselijke
zangavonden,
rondetafelgesprekken, studiedagen voor predikanten en kerkmusici
volgden. Kortom, men nam de tijd en communiceerde veelvuldig met
de achterban. Toen viel ook het besluit om de presentatie van het
Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk te organiseren in
Monnickendam op 25 mei 2013.
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En die andere uitgaven dan?
Uiteraard zijn er, na het
Liedboek voor de Kerken,
nog vele andere uitgaven
verschenen,
waarvan
Tussentijds (mei 2005),
met 217 liederen uit
onder meer Gezangen
voor Liturgie en Taizéliederen, de bekendste
'aanvullende liedbundel'
is. Daar verscheen toen
ook
een
Begeleidingsbundel bij.
Deze Tussentijds is niet
integraal opgenomen in
het nieuwe Liedboek, er
is een selectie gemaakt,
net als uit andere bundels als Zingend Geloven. Deze eerdere
uitgaven, evenals het Liedboek voor de Kerken, blijven dan ook
gewoon bestaan.
Financiering
De ISK heeft als doelstelling de kennis, de ontwikkeling en het
gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal te bevorderen. Ze
heeft een deel van haar vermogen, ontvangen uit het beheer van de
auteursrechten, hiervoor ingezet. De deelnemende kerken heeft de
samenstelling van het nieuwe liedboek dus niets gekost.
Introductie en implementatie
Inmiddels was in 2012 al een boekje verschenen met 40 heel
verschillende liederen. Niet voor de verkoop, maar uitsluitend "om
gebruikt en dus gezongen te worden, primair in regionale en
plaatselijke zangavonden", aldus Klaas Holwerda, ISK-secretaris, in
zijn voorwoord. Daarnaast verschijnt het Ik Zing Magazine, met
achtergrondverhalen met onder andere tekstschrijver Sytze de Vries
("Als anderen het kunnen zingen, heb ik het merg te pakken") en
componist Antoine Oomen ("Ik zit eerst een paar dagen met de tekst
op schoot"). Daarin ook van het ISK een vierstappenplan ter
'implementatie van het liedboek in uw gemeente'.
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Oecumenisch en 'katholiek'
In de toespraak van Ilona Fritz, ISK-voorzitter, noemde zij het werk
van de acht redactionele werkgroepen (de psalmen, het huidige
liedboek, nieuwe Nederlandstalige liederen, liederen uit het
buitenland, kinder- en jeugdliederen, liturgica, overige zangvormen
en gebeden c.q. teksten om te lezen) met uiteindelijk 75 mensen die
betrokken waren bij het redactionele proces, "een oefenplaats van
oecumene". Met aandacht voor de culturele verschuivingen werden
gaandeweg de selectiecriteria gevormd: taal, melodie, woord-toonverhouding, liturgisch gebruik, theologie en draagvlak. Bij de indeling
wordt "tijd" als centraal thema genomen: niet alleen uren, dagen,
maanden, jaren, maar ook "geheimvolle structurering van menselijk
leven ... ritme, hartslag, licht en donker ... vergankelijkheid, (nieuw)
leven als geschenk en kwetsbaarheid", aldus Ilona Fritz. Zo kwam
men tot de indeling in grote lijnen: Inleiding, Psalmen, Getijden van
de dag, De eerste dag, Getijden van het jaar, Levensweg, Samen
Leven. De selectie is gemaakt uit bestaand materiaal (in totaal zijn
236 boeken onderzocht), maar er zijn ook enkele opdrachten voor
dichters en componisten gegeven voor geheel nieuwe liederen. Er is
dus geput uit een veelheid aan bundels van diverse
kerkgenootschappen. 'Voor elk wat wils', zou je bijna zeggen, of
zoals Ds. Pieter Endedijk, ISK-bestuurslid, meldt in Ik Zing
Magazine: "Het is niet míjn lied, maar het is goed voor de kerk [....]
Ook in buitenlandse bundels is gekeken naar wat wij nog niet
hebben.” Uiteraard waren er spanningsvelden zoals tussen gevoel
en verstand, individu en gemeenschap, kerkelijk en niet-kerkelijk. In
alle breedte is gezocht: klassiek kerklied, naast canons of ritmische
liederen, wisselzang, opwekkingsliederen, gebeden en gedichten.
Kortom, een hele klus!
"De werkgroep en redactieleden hebben in het hele redactieproces
ervaren dat 'zingen verbindt'. Zij zijn nader tot elkaar gekomen en tot
en dieper verstaan van hun geloof door samen te zingen. Voor hen
werd de vraag naar 'katholiciteit', de universele verbondenheid van
gelovigen in Christus, een uitdaging. Zij hebben ervaren dat
katholiciteit en pluriformiteit elkaar niet uitsluiten. Zij kunnen
verrijkend werken", aldus ISK-voorzitter Ilona Fritz. Die katholiciteit
zit hem voornamelijk in de overlap van oecumenisch protestant,
klassiek gereformeerd, basisbeweging en evangelisch.
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Naast liederen van Duitse en Engelse oorsprong zijn er ook liederen
uit onder andere Scandinavië, VS, Indonesië, Zuid-Amerika en
Afrika. En zelfs een avondlied uit IJsland. Ook dat versterkt het
universele karakter van ons geloof.
Edities
In mei 2013 verschijnt een gemeentebundel in twee uitvoeringen
(standaard voor 25 euro en luxe voor 39,90 euro), beide in
verschillende kleuren. Voor kinderen komt er een speciale editie (25
euro) in twee uitvoeringen. De meerstemmige koorbundel wordt in
drie delen uitgegeven (99 euro), een met de psalmen en twee voor
de overige liederen. Instrumentale begeleiders kunnen gebruik
maken van een losbladig pakket met een multoband (150 euro). Er
komt geen editie in combinatie met een complete bijbeltekst. En
bestellen kan nu al via www.liedboek.nl of via de boekhandel.
Papieren liedboek van deze tijd?
In een toenemend aantal kerken worden teksten geprojecteerd op
een muur, zo ook in het buitenland. Is zo'n papieren versie dan nog
wel van deze tijd, kun je je afvragen. In ieder geval wordt voor
beamergebruik een speciale toepassing gemaakt. Na de introductie
van de papieren edities zal verder worden nagedacht over digitale
toepassingen voor bijvoorbeeld tablets als de iPad. Het Liedboek is
namelijk niet alleen voor de eredienst, maar ook geschikt voor
gebruik in andersoortige bijeenkomsten als getijdendiensten en
gebedsbijeenkomsten, in het pastoraat, in het gezin, op school voor
catechisatie en voor meditatie. Of zoals de ondertitel ook zegt
"zingen en bidden in huis en kerk". En met een beamer stimuleer je
niet dat men een eigen liedboek koopt.
Feestelijke presentatie
Op 25 mei 2013 vindt de feestelijke presentatie van Liedboek zingen en bidden in huis en kerk in Monnickendam plaats. Een
'veelkleurige manifestatie in binnenstad' op 40 locaties met 40
programma's. De organisatie kreeg van de ISK de volledige vrijheid
en nam die ook. Zo zagen we opmerkelijke workshops als 'Yoga en
het Liedboek' door een mantra- en kirtanzanger; 'De geuren van het
Liedboek' door een haptonoom of 'Het nieuwe Liedboek: Gay' over
hoe homovriendelijk het boek is. De organisatie is in handen van de
werkgroep Monnickendam met onder andere dominee Rieks
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Hoogenkamp. Voor de ISK was de belangrijkste eis dat in alle
workshops liederen uit het Liedboek worden gebruikt. Dat is
natuurlijk wel erg ruim gedacht. Gelukkig ook aandacht voor
Anglicaanse hymnen, harmonie en fanfare, een beiaardconcertje,
zingen rond het afscheid, het liedboek literair, etc.
Vanuit alle provincies vertrekken er bussen naar Monnickendam.
Toegang voor deelname is 10 euro (eigen vervoer) of 20 euro (incl.
busreis). Opgave via www.liedboek.nl.

50-jarig jubileum Flentroporgel Bunnik.
Piet-Hein van der Ven
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat een voor die tijd vooruitstrevend
neobarok, drieklaviersorgel van de protestantse orgelbouwer
Flentrop in de katholieke St. Barbarakerk in Bunnik werd geplaatst.
Een sleutelrol hierbij vervulde Louis Toebosch, die als adviseur was
aangezocht.

Hij had zelf via een omweg een naar voorbeeld van het
Marcussenorgel in de Utrechtse Nicolaikerk gebouwd instrument in
‘zijn’ Sacramentskerk in Breda laten plaatsen. Dat was in die tijd
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“officieel” verboden: de katholieke kerken hadden hun ‘eigen’
orgelbouwers”, zegt de site van BrabantOrgel hierover.
Toebosch omzeilde dit door de katholieke orgelbouwer Vermeulen
de kast te laten maken en Flentrop het klinkend gedeelte. (Hoe
gewaagd dit was blijkt wel uit het feit dat het orgel in 1958 in gebruik
is genomen, maar dat het plaatje met de naam Flentrop pas in 1980
werd aangebracht.)
Bij de totstandkoming van het orgel in de St. Barbarakerk speelt het
trio Flentrop-Vermeulen-Toebosch opnieuw een hoofdrol. Nadat een
opknapbeurt van het bestaande Maarschalkerweerd-orgel geen
optie bleek, adviseerde Louis Toebosch tot de aanschaf van een
nieuw orgel van ± f 80.000, te bouwen door Flentrop
Dat het orgel in de Sacramentskerk daarbij het uitgangspunt is
geweest, kan men in één oogopslag vaststellen: de beide
hoofdwerken vertonen een treffende gelijkenis.
Bij gelegenheid van de inzegening op 17 november 1963 vond de
inspeling plaats door Louis Toebosch. In het keuringsrapport schrijft
hij "dat de kerk nu de beschikking heeft over een instrument, dat
zowel als solo- als begeleidingsinstrument tot de beste kerkorgels in
de katholieke kerken van Nederland mag gerekend worden."
In tegenstelling tot veel andere orgels uit die tijd zijn aan het orgel in
de St. Barbarakerk nooit wijzigingen aan dispositie of intonatie
aangebracht: anno 2013 verkeert het nog immer in de originele
staat.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum wordt in het weekend van
14 en 15 september a.s. een orgelfestival gehouden met concerten
en een mogelijkheid om het orgel van nabij te bekijken. Alle
organisten die dit willen kunnen zich inschrijven voor een
orgelestafette.
Informatie over het programma en de aanmelding voor de
orgelestafette is te vinden op de website van de St. Barbarakerk:
www.barbarabunnik.nl
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Historie

Uit: Het Gregoriusblad; 5e jaargang; Mei-juni 1880; Nr. 5-6
(geselecteerd door Jos Pijpers)
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Recensies
The Genius of Cavaillé-Coll
René Verwer

Het Engelse Fugue State
Films bracht eind 2012
een box uit met drie dvd’s
en twee cd’s onder de titel
The Genius of CavailléColl.
In
dit
fraaie
document
worden
17
orgels door elf organisten
gedemonstreerd
en
bespeeld.
De rond 1980 vernieuwde
interesse voor het werk
van de beroemde Parijse
orgelmaker resulteerde in
een aantal piëteitvolle
restauraties
of
zelfs
volledige reconstructies.
Deze uitgave kan men
beschouwen
als
een
voorlopige inventaris van
wat tot nu toe is bereikt.
Het project, waarvan Gerard Brooks en Kurt Lueders de
belangrijkste initiatiefnemers waren, is zeer educatief opgezet.
Op de eerste dvd wordt in drie delen de ontwikkeling van de Franse
orgelbouw in een historische context geplaatst. In de 19de eeuw
zien we een enorme vooruitgang op gebied van industrie, handel en
sociaal verkeer. De orgelbouw maakte, zoals bekend, onder
Cavaillé-Coll een enorme ontwikkeling door. Het orgel van SaintDenis (1840) was bij de ingebruikname een monument op de grens
van twee tijdperken – classisisme en romantiek – , maar
onvergelijkbaar met het orgel in Saint-Ouen te Rouen, vijftig jaar
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later gebouwd. Uitvindingen op gebied van windvoorzieningen,
tracturen, klankontwikkeling, registratiemogelijkheden komen aan de
orde, zelfs het verschil in klankeffect tussen klassieke vulstemmen
en een Plein-jeu harmonique.
Op de tweede dvd, The Organs of Cavaillé-Coll, verdeeld over de
categorieën demonstraties en uitvoeringen, worden 15 orgels in
chronologische volgorde bespeeld. Hieronder bevinden zich
bekende instrumenten in Saint-Omer, Orléans, Toulouse en Rouen,
maar ook onbekende en/of kleine orgels zoals de koororgels in de
kathedraal te Orléans en in het Normandische stadje Elbeuf, SaintLouis-d’Antin in Parijs (een mooi voorbeeld uit de middenperiode) en
drie voormalige saloninstrumenten, waaronder een drieklaviersorgel
met 32’-pedaal (!) en het voormalige huisorgel van Widor, gebouwd
door Gabriel Cavaillé-Coll, nu opgesteld in een kerk in de buurt van
Dijon. Dat Cavaillé-Coll veel salonorgels vervaardigde, toont aan dat
het orgel in Frankrijk niet alleen als een exclusief kerkelijk instrument
werd beschouwd. Op de derde dvd, getiteld ‘Après (= na) CavailléColl’, voert Griveau Duruflé en eigen werk uit op het pas
gerestaureerde orgel in de kathedraal van Orléans, speelt Michel
Bouvard variatiewerken van zijn grootvader Jean Bouvard in
Toulouse en demonstreren en improviseren Pincemaille, Roth en
Latry uitgebreid in Saint-Denis, Saint-Sulpice en Notre-Dame. Dit
laatste orgel vormt een uitzondering in dit project, want Cavaillé-Collorgels die later zijn omgebouwd en/of geëlektrificeerd, komen in
deze serie verder niet voor. Men zal dus vergeefs zoeken naar
opnames van de Madeleine, Sainte-Clotilde of de Trinité. Alle
stijlperiodes zijn goed vertegenwoordigd, er is een keus gemaakt uit
15 instrumenten, van 6 ½ tot 100 registers.
Orgelwerken die op de eerste dvd fragmentarisch klinken zijn op de
cd’s compleet te beluisteren. Franck is vertegenwoordigd met zes
grote werken, fraai vertolkt door David Noël-Hudson.
Vanzelfsprekend veel Widor, Guilmant, Vierne, maar ook minder
bekende werken (o.a. Benoist en Chauvet). Samenvattend een
collectie met prachtig geluids- en beeldmateriaal, waarbij – wat het
laatste betreft – veel aandacht is besteed aan het pedaalspel,
gebruik van de zwelkast en ook van de combinatiepedalen (in de St.Sulpice nog geen zwelpedaal in het midden maar een trede geheel
rechts).
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Het booklet van 80 pagina’s bevat alle disposities; de teksten (en
ondertitelingen) zijn in het Engels, Duits en Frans. Een aanrader
voor de ‘ontdekker’ van de orgelkunst van Cavaillé-Coll, maar zeker
voor de kenner, van harte aanbevolen!
Timings: DVD 1 The Genius of Cavaillé-Coll – documentaire, 156’,
DVD 2 The Organs of Cavaillé-Coll – demonstraties en muziek, 202’,
DVD 3 Après Cavaillé-Coll – demonstraties en muziek, 139’, CD 1
71’, CD 2 72’ (René Verwer)
CD Improvisaties op orgel en piano door Loïc Mallié en Henco
de Berg. Orgel: Pels & van Leeuwen (’s Hertogenbosch),
muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven. Vleugel: Steinway & Sons.
Prestare ZWF 3331590
Live-opname van een openbaar concert.
Gemma Coebergh
De creatieve samenwerking tussen Loïc Mallié, de titularis van de
Ste. Trinité te Parijs (waar zijn leraar Olivier Messiaen meer dan
zestig jaar organist is geweest) en de Nederlandse organist Henco
de Berg blijkt een voltreffer. Beide musici zijn op zich al begaafde
improvisatoren, maar als zij hun krachten bundelen geeft dat
treffende resultaten.
Dit blijkt uit de Fantaisie pour orgue (De Berg) et piano (Maillé) waar
de reacties op elkaars invallen gesmeerd lopen. Het lijkt op
trapezewerk, waarbij met durf en lef te werk wordt gegaan. Ook in
het driedelige Concerto, waarvan Henco de Berg nu het pianoaandeel op zich neemt en Mallié het orgel bespeelt,
becommentariëren de twee op slagvaardige wijze elkaars motieven
en bewegingen. Met name in het middendeel, waarin een dialoog
tussen diverse solotongwerken en een eenstemmige melodie op de
piano verrassend verloopt en vervolgens op het orgel allerlei
gestapelde akkoorden klinken waar de pianist allerlei guirlandes
doorheen weeft, is veel origineels te beleven. In het derde deel
vliegen burleske sprongen en ostinatofiguren in het rond, en
bereiken de spelers na een bezonken gedeelte een spetterend
einde.
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Maar ook in solistische zin gebeuren er interessante dingen. De
Fantaisie sur le nom de B.A.C.H. die door Mallié op een echt Franse
manier wordt opgebouwd (van labiaalklanken naar hoge stemmen
en tongwerken, en via recitativische passages eindigt met een
toccata-achtige coda) is misschien nog de meest traditionele
improvisatie op deze cd, maar dat betekent allerminst dat die niet het
beluisteren waard zou zijn.
Improviseren op een piano is voor Mallié een vruchtbare uitdaging,
zoals hij in zijn Prélude et fugue sur le nom de LISZT bewijst. Hij
gebruikt coloriet en klanklagen van het instrument heel ingenieus. In
een hommage aan Liszt zijn zowel parelende loopjes als meer
dramatisch geweld volkomen op hun plaats. Heel ingenieus is het
spel met een aantal grote septiemen tegen het einde.
De Berg’s Diptyque voor orgel betreft uiteraard een tweedelig werk.
Het eerste gedeelte speelt zich met portato- en staccatomotieven in
een stevige klanksterkte af, het tweede presenteert de Vox Humana,
Voix céleste en solopassages op Trompet en Clarinet, waarna een
kloeke opbouw voert tot een spannende climax.
Klankkleuren die zowel aan Messiaen als aan Ravel doen denken
zijn te horen in Mallié’s Variaties op een thema van Henco de Berg,
uitgevoerd op de piano. Verschillende speelmanieren, van dromerig
legato tot een gespierd martellato, zorgen voor steeds weer
optredende verrassingen, bijzonder geslaagd.
Ook het publiek kreeg de gelegenheid thema’s aan te leveren, die
als rode draad fungeren in een Poème libre voor orgel. Mallié springt
moeiteloos om met de drie gegevens: een vrolijk volkswijsje, het
Franse wiegeliedje ‘Do, do, l’enfant do’ en het Kyrie eleison uit de
gregoriaanse elfde mis. De thema’s worden soms gecombineerd,
soms ieder volgens het eigen karakter ervan omlijst, wat een zeer
aansprekende improvisatie oplevert.
Een cd die het meermaals beluisteren ten volle waard is!
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CD door Paul Houdijk
Lourens Stuifbergen
Onlangs bracht de oud-voorzitter
van de KDOV, Paul Houdijk, zijn
tweede cd uit op het prachtige
Maarschalkerweerd-orgel van de
St. Catharinakathedraal in Utrecht
waar hij een van de organisten is.
Gewoonlijk is het type orgel dat
men bespeelt in hoge mate van
invloed op het repertoire dat men
laat horen. Op Houdijks eerste cd
staan dan ook hoofdzakelijk
werken uit de tweede helft van de negentiende eeuw: composities
van Lemmens, Lefébure-Wély, Chauvet en Franck. Op zijn nieuwe
cd heeft hij gekozen voor een repertoire dat een groter tijdsbestek
omspant: behalve enkele romantische componisten horen we ook
Bach, Alain, Cochereau, de onbekende Simone Plé en een
indringend werk van de concertgever zelf, waarmee de cd opent.
Zelfs bij Bach staat het laat-romantische orgel met de daarbij
behorende muzikale opvattingen centraal. Dat betekent dat we een
Fantasie en Fuga BWV 542 horen waarin Houdijk ernaar streeft de
uitvoering te laten aansluiten bij de negentiende-eeuwse
uitvoeringstradities, een keuze die het met name in de
monumentale, rijkelijk van chromatiek voorziene Fantasie uitstekend
doet.
Tussen twee ingetogen werken van Lefébure-Wély, die bedoeld zijn
voor de liturgie, staan een geïmproviseerde Fugue van Cochereau,
opgetekend door David Briggs, vervolgens het bekende Choral
Cistercien van Alain en tenslotte Thema en variaties over ‘Regina
coeli’ van Simone Plé. Al zijn de variaties in dit laatste werk qua
karakter nogal eenvormig, toch weet de componiste met een
minimum aan noten een fraaie sfeer op te roepen.
De cd wordt besloten met de overbekende Suite Gothique van
Boëllmann, waarvan de delen 1 en 4 een monumentale dramatische
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uitvoering krijgen en deel 2 met veel enthousiasme wordt gespeeld.
Het verstilde gebed van deel 3 vormt een hoogtepunt op deze cd,
evenals Bachs beroemde koraal Liebster Jesu, wir sind hier BWV
731, dat Paul Houdijk als een meditatie tussen de grote fantasie en
fuga in heeft geplaatst.
Van harte aanbevolen.
Patronen ontrafeld
Marcel Zijlstra
Patronen ontrafeld is een selectie uit
het nagelaten oeuvre van de te jong
overleden musicologe Ike de Loos
(1955-2010).
De
Loos
was
gespecialiseerd in het eenstemmig
middeleeuws repertoire: in eerste
instantie
beperkte
haar
wetenschappelijke belangstelling zich
tot het gregoriaans, later kwamen ook
Middelnederlandse liederen in haar
blikveld.
Ze
deed
belangrijk
pionierswerk op het gebied van
Utrechtse gregoriaanse handschriften,
zoals het befaamde manuscript UB
406, het aanvankelijke onderwerp van
haar dissertatie. Vanuit haar fascinatie
voor
gregoriaans
en
vroege
neumennotaties
breidde haar belangstelling zich uit naar
middeleeuwse heiligenofficies en devotionele gezangen. Later kwam
het Middelnederlandse wereldlijk lied hier bij. Ze inventariseerde en
analyseerde vele bronnen uit de Lage Landen, waardoor onze
kennis van de karakteristieken van de muzieknotatie, repertoire en
vormgeving van Nederlandse muziekmanuscripten groter en
preciezer is dan ooit tevoren.
De methode van Ike de Loos was gebaseerd op het verzamelen en
ordenen van gegevens, om vervolgens de patronen die zo
ontstonden te duiden. Ze maakte daarbij al heel vroeg gebruik van
digitale hulpmiddelen, waarmee ze bijna iedereen ver vooruit was.
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Het uithoudingsvermogen waarmee ze verzamelde en de acribie
waarmee ze ordende en analyseerde hebben vaak tot verrassende
resultaten geleid. Maar vooral heeft ze werelden ontsloten die
onbekend waren, domweg omdat er voordien geen belangstelling
voor was. Haar aandacht voor het latere gregoriaans heeft muziek
aan het licht gebracht die eeuwenlang onbekend was omdat ze
onbelangrijk werd gevonden. Het is mede haar verdienste dat
eenstemmig liturgisch repertoire uit later eeuwen nu ook op het
repertoire van menig gregoriaans koor staat.
Het boek is in vijf delen verdeeld. In deel 1, Gregoriaans in de Lage
Landen, is naast twee beschouwingen over gregoriaans in de
Nederlanden en de boeiende studie over responsorieverzen en
gezangtradities een artikel over de codex Hartker opgenomen, een
verslag van een nauwgezet onderzoek naar paleografische en
codicologische eigenschappen van een van de oudste complete
manuscripten met officiegezangen in neumnotatie. De Loos
verrichtte dit onderzoek samen met Kees Pouderoijen, een
vooraanstaand expert op het gebied van het gregoriaans. De
conclusies ontmythologiseren de overlevering: van het handschrift
waarvan lange tijd geloofd werd dat het door de in een kluis
ingemetselde monnik Hartker in een jaar tijds was opgeschreven,
werd onomstotelijk vastgesteld dat het door meerdere mensen in
afwisseling moest zijn vervaardigd.
Het tweede deel illustreert de interdisciplinaire verbreding van Ike de
Loos: Liturgie in de Walburgiskerk in Zutphen, liturgisch drama, laatmiddelnederlandse liederen en de vraag naar wat liturgie is, wat
para-liturgie en wat geen liturgie. Die laatste vraag is bijna
onmogelijk te beantwoorden, vooral omdat de middeleeuwse mens
zeker niet in dit soort termen heeft gedacht. Voor de middeleeuwer
was liturgie een gegeven reeks lezingen, gebeden en gezangen,
waar vervolgens van alles en nog wat aan kon worden opgehangen:
liturgisch drama, tropen, sequensen, processies, devotionele
gebruiken etc. We kennen bisschoppelijke verboden van bepaalde
gebruiken: daaruit kunnen we concluderen dat niet alles zo maar
mocht. Maar het lijkt zo goed als onmogelijk aan de hand van
manuscripten de vraag te beantwoorden wat als liturgie werd
beschouwd en wat niet. Ook Ike de Loos is er niet uitgekomen, ze
geeft dat ook ruiterlijk toe, maar ze koppelt aan haar beschouwing
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een charmante analyse van kleine handschriftjes met
Middelnederlandse vertalingen van liturgische teksten zoals
antifonen, responsories en prefaties. Het lezen van zo’n artikel levert
een stortvloed aan ideeën voor de mogelijkheden die nieuw
onderzoek van deze boekjes zou kunnen bieden.
Het derde deel is in zekere zin een uitwerking van een onderdeel
van het laatste artikel van deel 2. De Loos’ belangstelling voor het
Middelnederlandse lied en haar expertise op het gebied van vroege
notaties mondt uit in de opdracht om samen met de neerlandicus
Herman Brinkman voor het Huygensinstituut een editie te verzorgen
van de liederen in het Gruuthuse-liedboek. Het was niet voor het
eerst dat een musicoloog zich op dit onderwerp stortte, maar Ike de
Loos zag in dat alleen een radicaal nieuw onderzoek de problemen
die er waren zou kunnen oplossen. Door enerzijds de liederen en
hun notatie zeer nauwkeurig te bestuderen en anderzijds de
consequenties van haar bevindingen op een praktisch-muzikale
wijze te lijf te gaan, vond zij nieuwe en dikwijls veel overtuigender
oplossingen voor de uitgave en uitvoering van deze liederenschat.
In het vierde deel van het boek worden tekst en muziek uitgegeven
van de Lauden uit het middeleeuwse officie van St.-Willibrord zoals
dat grotendeels in UB 406 is overgeleverd. De Loos heeft meerdere
zangersuitgaven gemaakt van middeleeuwse notenteksten voor
verscheidene koren. Die edities zijn met veel zorg vervaardigd, maar
ze zijn nooit officieel in druk verschenen: ze zwerven in fotokopie
rond in de mappen van enkele gregoriaanse koren. Ook in de
volledige bibliografie in Patronen ontrafeld (deel 5 van het boek) is
van deze activiteit niets terug te vinden. Dat kan ook niet verwacht
worden, maar juist de verzorgde en duidelijk op praktisch gebruik
gerichte uitgave van de Willibrordlauden doet verlangen naar meer.
Patronen ontrafeld geeft al met al een goed beeld van het werk van
Ike de Loos. De artikelen zijn met grote zorg opnieuw gezet en van
een meestal verhelderende inleiding voorzien. Het vermogen van De
Loos om enerzijds nauwgezet wetenschap te bedrijven en anderzijds
voor een breed publiek te schrijven, wordt met dit boek voortreffelijk
geïllustreerd. Alle aspecten van haar werk zijn in deze publicatie
vertegenwoordigd. De gekozen stukken prikkelen tot verder denken
en lezen. Dat laatste wordt gemakkelijk gemaakt door de bibliografie
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van haar complete werk in deze publicatie. Het boek is daarmee
enerzijds een terugblik op het oeuvre van een voor Nederland
belangrijke musicologe en tegelijkertijd een stimulans tot het
voortzetten van haar werk.
IKE DE LOOS, Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse
gezangen en Middelnederlandse liederen. Samengesteld en ingeleid
door José van Aelst, Karl Kügle, Dieuwke van der Poel en Els Rose.
Hilversum, Verloren 2012.
Liturgische documentatie nr.9
Ruud Hoogenboom
Indien u het Directorium 2012/2013 heeft
aangeschaft, heeft u daarbij ook ‘Liturgische
Documentatie nr.9' ontvangen. Op 4 december
1963 werd door het Tweede Vaticaans Concilie
als eerste document de constitutie over de
liturgie 'Sacrosanctum Concilium' uitgevaardigd.
Bij gelegenheid van de herdenking van de
vijftigste verjaardag van de opening van het
concilie is deze nu verschenen in een nieuwe,
goedgekeurde vertaling. Voor onze achterban is
hoofdstuk VI 'De musica sacra' (De gewijde
muziek), nrs.112-121 nog steeds actueel. Voor
velen waarschijnlijk nog wel bekend, maar daarom niet minder van
belang: “Gewijde muziek is heiliger als ze nauw wordt verbonden
met de liturgische handeling (112), want deze krijgt dan een edelere
vorm (113)”. "De schat van de gewijde muziek moet men met de
grootste zorg behouden en begunstigen" (114), met name door de
kathedrale koren. Uiteraard vraagt dat "muzikale vorming en praktijk
in seminaries, in noviciaten en studiehuizen"(115). De gregoriaanse
zang kent een eigen plek, evenals de polyfonie of andere bij de
liturgische handeling passende muziek. (116). Nr. 117 gaat over de
uitgave van gregoriaans en eenvoudigere melodieën voor kleinere
kerken. "De religieuze volkszang moet op deskundige wijze worden
bevorderd" (118), ook waar traditionele muziek ingebed moet
worden door missionarissen, voor zover mogelijk (119). Het pijporgel
moet hoog in ere worden gehouden; de overige instrumenten mogen
alleen met toestemming van "het bevoegde territoriale gezag"
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gebruikt worden (120). Toonkunstenaars dienen zorg te dragen voor
de gewijde muziek, de schatkamer door componisten laten verrijken
en de teksten dienen in overeenstemming te zijn met de katholieke
leer en putten uit de H. Schrift en liturgische bronnen (121)! Kortom,
duidelijke taal.
Dit hoofdstuk wordt gevolgd door de apostolische brief 'Vicesimus
Quintus Annus', die inderdaad 25 jaar later werd geschreven door
paus Johannes Paulus II, waarin toen al melding werd gemaakt van
misbruiken, die waren ontstaan.
Tenslotte vinden we in deze uitgave ook een derde 'Algemene lijst
van goedgekeurde liturgische gezangen' (blz.135-139), waarmee
onze achterban weer aan de slag kan.
Na 50 jaar 'het kaf van het koren' scheiden is natuurlijk geen
sinecure. Alleen jammer dat de expertise van de KDOV en NSGV
hierin wederom geen enkele rol heeft kunnen/mogen spelen. (Ruud
Hoogenboom)
Liturgische Documentatie, bijlage bij het directorium voor de
Nederlandse Kerkprovincie, nr.9, uitgave van de Nationale Raad
voor Liturgie, 2012.
Licht - 100 liedjes voor iedereen
Ruud Hoogenboom
Zelden heb ik zo'n boekwerkje in handen gehad.
Voor liturgisch gebruik mijns inziens totaal
ongeschikt en toch een bespreking waard.
Onderhavige liederenbundel kent een aantal
kerkelijke liederen, waarvan de als gedateerde,
ouderwetse gevoelde teksten zijn vervangen door
nieuwe. Omdat God en het kerkelijke daarmee
vaarwel is gezegd, worden het een 100-tal liederen
voor "niet-kerkelijke samenzang voor belangrijke
momenten", zoals de inleiding aangeeft. Hiermee is
lichte muziek en 'kerk' gecombineerd met teksten, die mensen wel
kunnen raken. Tekstschrijvers voor cabaret en musical slagen daar
soms wonderwel beter in dan die voor de kerk. Paul van Vliet kan ze
zo "uit volle borst meezingen, omdat ze zo mooi zijn geworden en zo
helder en zo ontroerend in hun eenvoud". En Paul de Leeuw zegt
over tekstdichter Coot van Doesburgh: "Super dat ze nu zulke mooie
teksten voor iedereen heeft gemaakt.”
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Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstrantse
Broederschap, benaderde in 2009 Van Doesburgh (zij schreef o.m.
voor Willeke Alberti en Paul de Leeuw, maar vertaalde ook de
musical Mama Mia). Samen werkten ze het idee uit: "Nieuwe teksten
voor bekende melodieën die tenminste 100 jaar oud zijn". Het
'Register naar gebruiksgelegenheden' vermeldt niet alleen Advent,
Kerst, Stille Week, Pasen, Pinksteren, Huwelijk en Uitvaart, maar
ook Ochtend/Avond, de jaargetijden, Scheiding, 4/5 mei,
Naturalisatiedag, Werelddierendag en zelfs het Eurovisie
Songfestival! Tekstuitgave en CD met 15 liedjes gezongen door
Karin Bloemen waren het resultaat, met nu in 2012 ook een "uitgave
met de noten erbij".
Het geheel kent een hoog 'traditioneel', of zo u wilt
kampvuurliederengehalte, qua liedkeuze: om maar wat te noemen
Waltzing Mathilde, Amazing Grace, Scarborough Fair, Danny Boy,
My Bonnie, It's a long way to Tipperary, Greensleeves, maar ook Au
clair de la lune, Plaisir d'amour, Chevalier de la table ronde of Muss i
denn of Die Lorelei. En dat naast melodieën als In 't groene dal en
Op de grote stille heide.
Tsja, dan denk je toch al gauw terug aan de tijd van onze
Jongerenkoren, in de jaren '60 ontstaan, met horizontalistische
teksten op Bye bye love, Love me tender, Yesterday, etc. De
noodzaak om bestaande kerstliederen qua tekst te veranderen
ontgaat mij, of men moet bewust God overboord willen gooien. Dan
blijft alleen de happy feeling over; is wat mager. In die zin ademt dit
boekwerkje een heel conservatief/tradtionele sfeer, die wij in de R.K.
kerk toch hopelijk inmiddels voorbij zijn ...?!
Als voorbeeld van een horizontalistisch lied De hond op de melodie
van Stay with me till the morning (uit de Young Amadeus van Tom
Parker; Adagio klarinetconcert Mozart): "Naast mij, hier in je warme
mand / lig jij, je kijkt en likt mijn hand / Stil, mijn ziel gesust, in diepe
rust dichter bij jou / Buiten de rode avondlucht / wij hier, ik voel je
diepe zucht / vol tevredenheid, jouw tederheid vult mijn hart / kern
van mijn bestaan / je kijkt me slaap'rig aan / je houdt me altijd in de
gaten / wil je me nooit verlaten". Elke atheïstische hondenliefhebber
kan dit zo meezingen; Karin Bloemen zette het op CD.
Helaas zijn de toonhoogtes van een aantal liederen veel te hoog
voor 'normale' samenzang: 16, 49, 50, 53, 65, 78 en 89. Een
doorsnee zanger zingt geen hoge f, fis of g!. Had ook helemaal niet
nodig geweest. Ronduit storend/fout is het ontbreken van de opmaat
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bij lied 46 op de melodie van God rest ye merry gentlemen. Bij een
eventuele herdruk zou ik hier zeker naar kijken.
Erg waardevol zijn dan weer wel (maar liefst) 17 bladzijden
'Informatie over herkomst liederen"!
Ik heb niets tegen het bevorderen van samenzang/samenhang in de
maatschappij, maar vanuit een kerkgenootschap mag je m.i. wel iets
méér verwachten. Jammer.
Waarom dan toch een bespreking? Veel R.K. kerken worden met
sluiting bedreigd of zijn reeds gesloten. Soms komen hier
uitvaartverzorgers in, die het orgel laten staan voor uitvaartdiensten
met een algemeen karakter. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken,
dat ook u als KDOV-lid weleens hiervoor gevraagd wordt en mee te
denken met aansprekende teksten. Deze uitgave voorziet hier ook
in! (Ruud Hoogenboom)
Coot van Doesburgh, Licht, 100 liedjes voor iedereen, met
eenstemmige melodieën, Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2012,
ISBN 978 90 239 6754 5, 143 blz.; www.uitgeverijboekencentrum.nl;
12,50 euro (excl. porto).
Bestellen kan ook via Landelijk Bureau Remonstrantse
Broederschap (Liesbeth Orthel), Nieuwegracht 27a, 3512 LC
Utrecht, 030-216970, info@remonstranten.org.
Van Licht is ook eerder een tekstuitgave (ISBN 978 90 239 6736 1)
en CD Karin Bloemen zingt LICHT (ISBN 978 90 239 6753 8)
verschenen.
Verstilde woorden
Ruud Hoogenboom
Zeg 'uitvaart' of 'afscheid' en
menigeen denkt onmiddellijk aan
schrijver, dichter en geestelijk
verzorger Marinus van den Berg. Hij
schreef reeds vele boeken met
poëtische teksten voor afscheid
nemen, waken, sterven, de uitvaart of
de rouw daarna. U zult er in de vele
avondwaken en uitvaarten zeker mee
kennis gemaakt hebben! "Het
onzegbare zeggen, het onbespreekbare uitspreken", Van den Berg
is er een meester in en weet altijd de mens te raken in zijn verdriet.
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Soms met ontroerende eenvoud! Sommige voor openbare
momenten, andere voor persoonlijk gebruik. Zo ook in zijn nieuwste
uitgave Verstilde woorden, die op 20 oktober 2012 werd
gepresenteerd in de Zwanenhof in Zenderen.
Soms is er in zijn teksten een directe relatie met muziek. Zoals bij
het gedicht Da pacem (blz.47). Het gelijknamige werk van Arvo Pärt
werd op de radio uitgezonden na het radionieuws, dat twee fatale
verkeersongevallen meldde. Toeval bestaat niet ... In het gedicht
Andante staat o.m.: Jij kende mijn allegro's als mijn dagen vol
vreugde waren / mijn capricio's als ik grillig gestemd was / ik kende
jouw andantes en graves / als de dagen tegenzaten en jij die van
mij". Mooie tekst.
De teksten staan gerangschikt onder de titels Stilte en Verstilling;
Aan de Grens; Na het sterven; Gedachtenis en Gedenken; Vormen
van Verlies; Verlies in de Tijd; Rouwen; Troost. Aan het eind van het
boek een 8-tal gedichten, die door Eva de Mooij op muziek zijn
gezet. Een CD is toegevoegd, maar helaas ontbreekt de bladmuziek.
Een gemis, wat mij betreft. Eva de Mooij is, naast singer/songwriter,
muziektherapeute en zangeres te Amsterdam (zie ook
www.demooijmuziek.nl), die o.a. zingt op herdenkingsbijeenkomsten
in verpleeghuizen en hospices. Het project Verstilde woorden in
2011/2012 mondde in oktober 2012 uit in een CD in genoemd boek.
Voor een impressie van het lied Jij bent verstild verwijs ik graag
naar:
http://www.youtube.com/watch?v=pCtympMCcPo.
Mooie,
serene muziek.
De 8 liederen zijn heel divers: overlijden in eenzaamheid, verdriet,
zelfdoding en/of dementie, overlijden van je moeder, melancholie, je
kind verliezen of en andere dierbare, en de kwetsbaarheid van
liefde. Mooie teksten, integer gezongen. Van harte aanbevolen.
(Ruud Hoogenboom)
Marinus van den Berg, Verstilde woorden, teksten bij afscheid, uitg.
Ten Have, 2012, 112 blz.; 17,95 euro. www.uitgeverijtenhave.nl;
www.rouwboeken.nl; CD met medewerking van Eva de Mooij (zang),
Simon Lelieveldt (piano) en Gé Baartman (cello). ISBN 978 90 259
0205 6; mèt audio-cd.

KDOV-blad Lente 2013 | 27

Rome door de ogen van Antoine Bodar
Ruud Hoogenboom
Als u als katholiek een beetje televisie kijkt, bent
u hem ongetwijfeld tegengekomen: de
kunsthistoricus en media-priester Antoine
Bodar, zeker bekend vanwege zijn columns en
genuanceerde stellingnames; altijd werkend
vanuit een katholieke, blije en evangeliserende
'drive', om vanuit zijn deskundigheid op het
gebied van de kunsten (incl. de religieuze
muziek!) de wereld tot nadenken te stemmen.
Afwisselend woonachtig in Rome en Amsterdam
kunt u zich geen betere gids langs de meest inspirerende, spirituele
en muzikale plekken van de Eeuwige Stad (Urbs Aeterna) wensen.
De wandelingen in dit boek gaan terug op Bodars RKK-programma
Echo van Eeuwigheid (Radio 4).
Musicoloog Sylvester Beelaerts, theoloog Arnold Smeets en Antoine
Bodar hebben in de zomers van 2011 en 2012 "door mijn
woonplaats Rome gewandeld - bij wijze van verstrooiing, vermaak,
ontspanning - onderwijl luisterend naar muziek die verbinding heeft
met plaatsen, gebeurtenissen en personen in de Stad", aldus
Antoine Bodar in zijn voorwoord. De uitzendingen op radio waren al
sinds september 2010 elke zondagochtend. "Aangezien het in Echo
van Eeuwigheid veelal gaat om muziek voor de eredienst aan de
hand van het liturgisch jaar, is menig kerk aangedaan, maar dat lang
niet alleen. De titels van de tien uit de wandelingen bijeengebrachte
hoofdstukken van dit boek geven het aan": De Sint Pieter, Maria
Maggiore, maar ook informatie over de Medici's, de Aventijn, ruïnes,
de Barok, Neptunes, de Catacomben en de Spaanse trappen, etc.
Op iedere plek vertelt Bodar over de spirituele betekenis, zijn
persoonlijke beleving en over de muzikale achtergronden. Het
laatste hoofdstuk heet Rome en de Nederlanders, met uiteraard ook
aandacht voor de Kerk der Friezen en het Nederlands College. Vaak
volgt aan het eind van het hoofdstuk praktische informatie, zoals in
een 'normale' gids. Zo'n 33 composities worden in de 10
hoofdstukken genoemd, soms met integrale tekst. Rome van alle
tijden wordt 'hoorbaar' gemaakt. Je zou menen, dat een
toegevoegde dubbel-cd geen overbodige luxe zou zijn, maar daar
heb je weinig aan tijdens een wandeling door Rome. Maar waarom
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geen QR-code? Hoewel zelf opzoeken op youtube natuurlijk ook
mogelijk is!
Als zo'n erudiet en muzikaal kunsthistoricus muziek bespreekt vanuit
de eeuwigheid, wat let je dan om dit boek te kopen? Het werd ook
nog eens verrijkt met foto's van Werry Crone. Wat een geweldige
aanvulling op de teksten. Mocht u ooit naar Rome gaan, koop dat
niet die doorsnee gids, maar dit boek. U zult er geen spijt van
krijgen! (Ruud Hoogenboom)
Arnold Smeets (ed.), Rome, door de ogen van Antoine Bodar, een
spirituele gids voor de Eeuwige Stad. Uitg. ten Have, 2012, 176 blz.,
ISBN 978 90 259 0188 2; 17,95 euro.
The Organist's Library
Ruud Hoogenboom
Wie aan het bestellen van orgelmuziek denkt,
komt niet automatisch uit bij De Haske uit
Heerenveen. Toch is deze importeur van
'American Organ Series' en 'The Organist's
Library'. Uit de laatste serie is duidelijk, dat het
om composities gaat, die in de bibliotheek van
iedere organist (eigenlijk) niet mogen ontbreken.
De onderstaande twee composities zijn
genoegzaam bekend bij onze achterban. Toch
een bespreking hiervan om aandacht aan deze
serie te besteden.
De bekende Suite Gothique (op.25) van Léon Boëllmann (18621897), organist van de St. Vincent de Paul in Parijs en leerling van
E. Gigout behoeft nauwelijks verdere toelichting. Zijn composities
worden vaak gespeeld in de liturgie, met name zijn korte stukken
Heures Intimes. Als representant van de Franse school en voorloper
van Widor en Vierne, is genoemde Suite Gothique een mooi
voorbeeld. De uitgave, vingerzetting en 'phrasing' zijn van de hand
van Bryan Hesford. Deze uitgave gaat uit van 3 manualen en
pedaal, hetgeen in een beperkt aantal R.K. kerken het geval zal zijn.
De geadviseerde registers zijn smaakvol te noemen. Het meest
opvallend is de duidelijke druk, mooie en rustige bladspiegel; uw
'vergeelde' exemplaar kan zo vervangen door een waardig opvolger:
achtereenvolgens I Introduction-Choral, II Menuet gothique, III Prière
à Notre-Dame en de bekendste IV Toccata.
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Die duidelijke druk geldt ook de overbekende Canon van J.
Pachelbel in een bewerking van Jerry Lanning. Deze is wel wat erg
geromantiseerd, te merken aan opmerkingen als "Swell", "Great" en
"Choir" in de partituur. De minder bekende Gigue omvat slechts twee
bladzijden, maar desondanks moet je omslaan! Dat is niet echt
handig en eigenlijk niet nodig. Verder ook een mooie uitgave
overigens.
Dat de bladzijden bij beide uitgaven net iets groter zijn dan A4, zal
wel zijn om het kopiëren tegen te gaan.
Beide uitgaven zijn van gemiddelde moeilijkheidsgraad. (Ruud
Hoogenboom)
L. Boëllmann, Suite Gothique, op.25, Fentone Music, 390-401; 14,95
euro.
J. Pachelbel, Canon & Gigue, in D maj.; Fentone Music, 182-401;
10,95 euro.
Te bestellen bij De Haske, Businesspark Friesland-West 15, Postbus
744, 8440 AS Heerenveen, 0513-653053; sales@dehaske.com.
Missa Katharina
Ruud Hoogenboom
Er zijn maar weinig missen geschreven met
harmonie of fanfare als begeleiding. Een enkele
is uitgegeven bij Molenaar's Muziekcentrale. Zo
heb ik ooit hun uitgave Missa Solemnis van
Serge Lancen besproken. Ze hebben ook de
Missa nr.1 van Joh. van Bree en de Missa pro
defunctis d'Helfer. En natuurlijk de Deutsche
Messe van Schubert. (zie www.molenaar.com).
In de 'Music Box'-serie van De Haske trof ik
zomaar de Missa Katharina van Jacob de Haan
aan. Opmerkelijk 'verstopt' tussen hele andere composities als
Favourites from Russia, Mamma Mia! of Klezmoresque. Naast de
vaste misdelen zijn er instrumentale delen: Preludium, Alleluia,
Offertorium, Amen (ik vermoed voor na de zegen) en Postludium.
Een opmerkelijke uitgave, omdat er maar weinig composities
geschreven zijn voor vierstemmig koor (SATB) en vierstemmig
variabel ensemble (incl. orgelpartij en optionele slagwerkpartij).
Daarbij zijn de koorstemmen ook separaat verkrijgbaar en is het stuk
ook verkrijgbaar voor koor en harmonieorkest. Omdat er ook apart
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diverse C-, Es-, F- en Bes-partijen te bestellen zijn, is het met recht
voor variabel ensemble. Zelfs voor strijkkwartet (incl. altvioolpartij in
de C-sleutel!) is beschikbaar! Kortom, commercieel gezien heel
pragmatisch.
De orgelpartij vinden we alleen terug bij de koorgedeeltes en zijn in
principe een samentrekking van de vier instrumentale partijen.
Praktisch voor als de blazers ontbreken, maar een verdubbeling als
zowel orgel als blazers aanwezig zijn. Uiteraard kan bij incidentele
weglating van het orgel meer afwisseling van klankkeur bereikt
worden. Of het orgel kan gebruikt ter versterking van de 'plenum'gedeeltes. Het is aan de dirigent.
Qua moeilijkheidsgraad is dit voor de betere kerkkoren of
oratoriumverenigingen een mooie compositie. Het Preludium is een
soort Intrada-rondo in Barokstijl (incl. veel sequensen) en een enkele
moderne modulatie. De sologedeeltes ad lib. zijn voor sopraan of
tenor, maar zullen met harmonieorkest wel versterkt moeten worden.
Zowel Kyrie als Gloria doen soms denken aan Bach, kennen wat
voor de hand liggende chromatiek en met name in het Gloria diverse
sequensen, een orgelpunt, voorhoudingen, etc. Ook is er deze keer
een zelfstandige orgelpartij (b.v. mt.25-32), dus die zou met alleen
blazers gemist worden. Voorspel en tussenspel doen denken aan
het Preludium, dus de mis is gedeeltelijk doorgecomponeerd.
Een feestelijk Alleluia wordt vervolgd met een gezongen Credo, die
eindigt met een lange hele toonreeks!
Een vrolijk Sanctus/Benedictus, ingetogen Agnus Dei in dezelfde
stijlen. Een feestelijk gezongen Amen (voor na de zegen) besluit het
vocale deel. Het instrumentale Postludium "tempo del Alleluia"
besluit deze mis.
De uitgave is gemaakt in samenwerking met o.m. de CISM
(International Confederation of Music Societies) en Euregio. Voor
grootse, feestelijke vieringen (b.v. jubilea) van harte aanbevolen!
(Ruud Hoogenboom)
Jacob de Haan, Missa Katharina, choir SATB & Flexible Quartet
(with Percussion & Organ), partituur DHP 1094823-070, 33,95 euro;
uitg. De Haske, 2009.
Te bestellen bij De Haske, Businesspark Friesland-West 15, Postbus
744, 8440 AS Heerenveen, 0513-653053; sales@dehaske.com.
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Ontdek je stem
Ruud Hoogenboom
Uitgeverij Harmonia (nu bij De Haske) is uitgebreid bekend in de
koorwereld als uitgever. Met dank aan de
muziekadviescommissie
van
het
Koninklijk
Nederlands Zangersverbond (KNZV) verscheen in
2011 de uitgave Ontdek je stem. Heeft u ooit
weleens geprobeerd nieuwe zangers te krijgen?
Steevast zegt een deel: "Ik kan niet zingen". Nadia
Loenders meldt hierover: "Gedurende de twintig
jaren dat ik lesgeef, heb ik maar een enkeling
ontmoet die werkelijk niet kon zingen. Deze groep
kan ik op één hand tellen". Zelf heb ik het maar één keer
meegemaakt! Men legt de lat kennelijk te hoog....
Omdat "spreken niet hetzelfde is als zingen" en men vaak de
partituur als struikelblok ziet, blijven onnodig veel mensen langs de
kant staan, die we met krimpende en vergrijzende koren wellicht
hard nodig hebben. Geweldig dat het boek eindigt met 'Tips voor het
bestuur/management' over het opzetten van een cursus voor nieuwe
koorleden! Voor menigeen een eyeopener.
Het boek is een soort kennismakingsprogramma van ongeveer drie
maanden, speciaal gericht op belangstellenden zonder enige
muzikale vooropleiding. Geschikt voor muziekscholen of particuliere
zangopleidingen, maar als 'Op-Maat-Programma' ook voor
zangverenigingen. Elk van de 12 hoofdstukken bevat informatie over
houding, ademhaling, klankvorming en articulatie, voorafgegaan
door simpele muziektheorie. De enige smet is de notatie van drie
kwartnoten in een 6/8-maat (p.29). Misschien dat hier bij een
volgende druk naar gekeken kan worden? Met name die praktische
informatie is origineel en goed bruikbaar, ook als u zich wilt opfrissen
voor (hernieuwde?) inzingoefeningen. Kortom, aanbevolen!
Ontdek je stem bevat een CD, waarmee men ook zelfstandig
(zonder begeleidingsinstrument) kan oefenen. Nazingen van de CD
levert uiteraard geen garantie voor verbetering ("geschikt voor
zelfstudie"?), dus men meldt wel: "Een vocal coach is echter aan te
raden". Dat zou de dirigent kunnen zijn of een voor dit project
ingehuurde zangdocent. De bij de 73 oefeningen horende
begeleidingen staan als printbare PDF op de CD. De auditieve
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benadering van de intonatie is wel een uitkomst. (Ruud
Hoogenboom)
Nadia Loenders en Hennie Ramaekers, Ontdek je stem, Harmonia,
HU 4333-400 en CD (HCD 007-3), ISMN 979-0-035-20356-9, 19,95
euro. Te bestellen bij Harmonia/De Haske, Postbus 744, 8440 AS
Heerenveen, 0513-653053; sales@dehaske.com.

Berichten
Hymnologiecongres in Amsterdam
In augustus is in Amsterdam het
tweejaarlijks congres van Internationale
Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, een
gezelschap met onderzoekers uit heel
Europa en daarbuiten. De reden dat dit
congres in 2013 in Amsterdam plaatsvindt,
is het verschijnen van het nieuwe
protestantse liedboek. Naast lezingen,
vieringen en zangsessies is er de
mogelijkheid om lopend of net-afgerond
hymnologisch onderzoek te presenteren in
een zogenoemde short presentation (ca.
20 minuten). Onderzoekers in Nederland
en Vlaanderen worden uitgenodigd hun
onderzoek te presenteren.
Van 11 tot 16 augustus is de Amsterdamse
Thomaskerk het centrum van dit congres.
Vieringen en concerten vinden plaats in de
Oude Kerk, de Koningskerk, Maarten
Lutherkerk en de St. Nicolaasbasiliek.
Website: www.iah-hymnologie.de
Contact:
m.j.m.hoondert@tilburguniversity.edu
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Het 33ste internationale Christian Artists Seminar
Rotterdam - Van 3 augustus tot en met 8 augustus zal voor de
33ste keer het Christian Artists Seminar gehouden worden.
Voor de derde keer op het KSI-conferentiecentrum in Bad Honnef,
Duitsland.
De line up van artiesten en vakdocenten is bijna rond. Ieder uur kan
de deelnemer kiezen uit 20 parallelle workshops en masterklassen
welke vakinhoudelijk zijn.
Sinds 3 jaar kent het aantal deelnemers een opmerkelijke groei.
De verwachting is, dat er deze zomer een nog groter aantal zullen
komen voor verdieping, toerusting en specialisatie.
Het programma omvat alle kunstdisciplines: muziek (gospel,
eigentijds, klassiek, praise, improvisatie, etc); beeldend (diverse
richtingen), podiumkunsten (dans, acteren,mime, clowning, etc.) en
communicatie/media.
Het seminar bouwt ook belangrijke bruggen van kennis, begrip en
netwerken door geheel Europa.
Het gehele programma is te zien op www.christianartists.org, waar
men zich ook kan inschrijven.
Plenair zal er een stevige discussie gevoerd gaan worden over wat
door de crisis tot budgetkortingen leidt en wat in Europa daarvan de
effecten zijn op de cultuursector, maar ook op het individuele leven
van een artiest (alle kunstdisciplines).
De organisatie is in handen van CNV Kunst & Cultuur en Continental
Sound. Het is een fantastische kans om je gaven en talenten te
ontwikkelen en om zeer geïnspireerd terug te komen.
Kerkmuziekdagen voor de Jeugd
Voor kinderen, tieners en jongeren van 7 tot c. 23
jaar organiseert Kerkzang.nl ieder jaar de
Kerkmuziekdagen voor de Jeugd. De deelnemers
aan deze dagen ontmoeten hier bekende en
onbekende leeftijdsgenoten waarmee ze een dag
of vier allerlei mooie muziek zingen, afgewisseld
met spelactiviteiten. Op zondag wordt dit
‘zangkamp’ afgesloten door ’s ochtends als jeugdcantorij mee te
werken aan een kerkdienst en ’s middags een eindpresentatie te
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geven voor familie en belangstellenden. De Kerkmuziekdagen voor
de Jeugd 2013 vinden plaats van 8 t/m 12 mei, te Hei- en Boeicop.
Kerkmuziekdagen voor de Jeugd zijn een jaarlijks terugkerend
evenement. De deelnemers studeren onder enthousiaste en
deskundige leiding verschillende liederen en composities in. Het
dagprogramma bestaat uit een stuk of vier koorrepetities met
tussendoor allerlei recreatieve activiteiten. Bij de in te studeren
muziek gaat het om gezongen kerkmuziek uit allerlei tijdperken en in
allerlei stijlen.
Kerkmuziekdagen voor de Jeugd 2013 vindt plaats in het
Veldstudiecentrum in Hei- en Boeicop. De ontvangst is
woensdagmiddag 8 mei en op zondag 12 mei wordt het geheel
afgesloten door eerst mee te werken aan een kerkdienst (in de Grote
Kerk te Vianen) en vervolgens een afsluitend concert te geven voor
ouders en andere belangstellenden. De artistieke leiding is in
handen van Willeke Smits en Annemarie de Heer.
Informatie en deelname: jeugd@kerkzang.nl.
Zie verder:
www.kerkzang.nl (onder ‘Jeugd’); daar is een uitgebreide impressie
van een van de vorige Kerkmuziekdagen te vinden.
Aanmeldingsformulieren kunnen gedownload worden of op aanvraag
toegestuurd worden.
Kerkelijke marktplaats
De organisatie voor het beheer van PKN-kerken hoopt met een
nieuwe website ‘kerkelijke koopjesjagers’ te helpen. Deze site,
www.kerkmarkt.nl brengt aanbieders en kopers van o.m. pijporgels,
kerkbanken, bijbels, liturgische voorwerpen, etc. bij elkaar.
Vooralsnog zag ik geen pijporgels of onroerend goed in de
aanbieding, maar het loont de moeite om af en toe te kijken op deze
site. (RH)
Vol op het orgel
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
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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.
Citaat uit ‘Onze Taal’, nr.2/3 2013, een bijdrage in de rubriek
“Taalergernissen” van Gemma Coebergh

Artistiek Adviseur en Concert Organist voor de Elandstraatkerk
in Den Haag
Bert den Hertog is onlangs benoemd tot Artistiek Adviseur en
Concert Organist voor de Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den
Haag. In deze kerk staat het Franssen orgel dat in 2010/2011 is
gerestaureerd en in het zomernummer van het KDOV-blad is
besproken. Ed van Aken blijft kerkorganist en zal samen met Bert
den Hertog verantwoordelijk zijn voor de concertactiviteiten in deze
kerk.
CD-presentatie Sytze de Vries/Dirk Zwart
Op zaterdagmiddag 15 juni vindt in Utrecht de feestelijke presentatie
plaats van de vijfde CD-productie van de Stichting Nieuwe
Kerkmuziek: Dirk Zwart - Vocale kerkmuziek op teksten van Sytze
de Vries. De cd bevat nieuwe kerkmuziek, waaronder de
vesperliturgie ‘Tussen licht en donker’, liederen voor de gemeente
en een aantal composities voor koor en orgel of piano. De cd werd
opgenomen door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna
Rijken en een projectkoor o.l.v. Dirk Zwart. Christiaan de Vries
tekent voor de orgelpartijen, de componist bespeelt zelf de piano.
Fluitpartijen worden vertolkt door Suzan Zwart.
De presentatie vindt plaats van 16 tot 17 uur in de prachtige neogotische Sint-Willibrordkerk aan de Minrebroederstraat 21, waar ook
de opnames plaatsvonden. Een projectkoor zal onder leiding van de
componist een deel van het cd-repertoire ten gehore brengen.
Christiaan de Vries zal enkele improvisaties spelen op het monumentale orgel. Tekstdichter Sytze de Vries zal enkele toelichtingen
geven.
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De toegang is vrij. Na de presentatie is de CD ter plekke te koop
voor € 15,-. Daarna zal de verkoopprijs € 18,50 bedragen.
Eerder verschenen in de serie ‘Vocale kerkmuziek’ cd’s met muziek
van Kees van Eersel, Daniel Rouwkema, Jaco van Leeuwen en
Richard Vos.
Nadere informatie: www.kerkmuziek.nu. Email: info@kerkmuziek.nu

Uitkomst onderzoek naar de verhouding tussen honorering en
kwaliteit van kerkmuziek in Inspiratie Magazine
Hierbij een citaat naar aanleiding van de stelling ‘Vroeger had de
Kerk geld over voor muziek, nu is muziekkwaliteit minder want slecht
of niet betaald’ die in het Inspiratie Magazine is opgenomen:
‘Eens, er is te weinig waardering voor kwalitatief goede muziek ter
ondersteuning van de viering’, vinden de meeste stemmers via de
website (28,57%). Een percentage van 7,14 is het ook eens met de
stelling, maar deze groep denkt dat het komt omdat er momenteel te
weinig geld te besteden is in de meeste parochies. Logisch dus dat
de kwaliteit achteruit gaat.
Dan zijn er de stemmers die het niet eens zijn met de stelling. 25%
van hen stelt dat bijna elke parochie nog wel één of meerdere koren
heeft die optimaal bijdragen aan de viering. En dan is er ook nog een
groep (18%) die het voordeel ziet van weinig geld: er is daardoor
meer ruimte voor inspirerende bijdragen van amateurs die dit
vrijwillig doen.
21 % van de stemmers via de site sluit zich aan bij de conclusie dat
de tijd dat kunst, ook muziek, werd voortgebracht in opdracht van de
Kerk helaas voorbij is.
De heer of mevrouw Balkema signaleert dat de Kerk meer energie
en geld stopt in bijzaken als muziek ten koste van catechese, maar
dat de kwaliteit er toch op achteruit is gegaan.
Mevrouw Bakker schrijft: “Soms helpt de muziek in de Kerk echt om
dichter bij God te komen. Soms is het eerder een stoorzender,
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helaas. Daarbij maakt kwaliteit vaak het verschil. Dus graag meer
aandacht voor kwaliteit en niet te vergeten: ruimte voor parochianen
om zelf mee te kunnen zingen!”.
Conservatorium Maastricht en stichting Pro Organo
In 2013 organiseert het Conservatorium Maastricht in samenwerking
met de stichting 'Pro Organo' voor de
eerste maal de Organ Academy
Maastricht.
Het thema is '17de tot en met 20ste
eeuwse Franse orgelmuziek in
verbinding met het gregoriaans'.
Organ Academy Maastricht
De Organ Academy Maastricht is
bedoeld voor orgelstudenten van de
conservatoria en voor professionele
organisten. De masterclasses vinden
plaats op het Séverin-orgel in
O.L.V.-Basiliek en op het
Picard/Franssen/Pereboom/Verschu
erenorgel in de Sint-Servaasbasiliek.
‘s Avonds vinden er concerten plaats door de drie orgeldocenten. Er
is een excursie gepland naar de belangrijkste historische orgels in
Maastricht. Als afsluiting van de Organ Academy Maastricht geven
de studenten een avondconcert op 27 juni.
De docenten zijn:
• Dr. Alphons Kurris (workshop gregoriaans zingen)
• Dr. Frans Jespers (lezing)
• Hans Leenders (workshop gregoriaans zingen en masterclass)
• Bine Bryndorf (masterclass)
• Marcel Verheggen (lezingen en masterclass)
Er geldt een maximum aantal van 12 actieve deelnemers . Andere
geïnteresseerden kunnen zich opgeven om als auditor de lezingen
en masterclass bij te wonen tot een maximum van 10.
Zie ook: http://www.conservatoriummaastricht.nl/cm_page.aspx?id=1273
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Internationale orgelacademie Tongeren/Spa
van 11 tot 15 augustus 2013
Docenten :
• James David Christie (Boston, USA)
• Jean Ferrard (Brussel, B)
• Luc Ponet (Tongeren, B)
De Internationale Orgelacademie Tongeren,
georganiseerd door de vzw Vrienden van het
Le Picard-orgel i.s.m. Musique à Spa, is een
inspirerende 5-daagse stage voor organisten
in Tongeren, de oudste stad van België, en in Spa, het hart van de
Belgische Ardennen.
Deze Orgelacademie is bedoeld voor gevorderde liefhebbers,
orgelstudenten (vanaf het niveau hogere graad academie),
semiprofessionele en professionele organisten,
zonder leeftijdsbegrenzing.
Gedurende 5 dagen wordt er intensief gewerkt aan een specifiek
repertoire. Onder leiding van gerenommeerde docenten kun je
kennis maken met en ervaring opdoen in het bespelen van meerdere
historische orgels onder de vorm van actieve deelname.
Je ontmoet musici/organisten met een gelijkaardige belangstelling of
je neemt passief deel aan de masterclasses.
Tijdens de Orgelacademie wordt aandacht besteed aan techniek,
literatuur, interpretatie en registratie.
Als actieve deelnemer kies je zelf het repertoire in functie van de 3
docenten, de 3 thema’s, de specifieke orgels en bereid je dit voor.
Meer informatie: www.orgelacademietongeren.be
Contact: Jean- Sébastien Thomas
e-mail: jeansebastien.thomas@gmail.com
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