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Van de bestuurstafel
Met voldoening zien we als bestuur terug op de feestelijke viering van ons
eeuwfeest op 25 november jongstleden. De aanwezigheid van zoveel leden
en genodigden heeft een grote bijdrage geleverd aan het welslagen van dit
jubileum.
We ontvingen de nodige waarderende reacties maar willen daarbij
benadrukken dat we bij de organisatie van het geheel de nodige steun
kregen van mensen ter plaatse waarbij ik in het bijzonder koster Stephan
van Rijt en zijn team vrijwilligers van de Bavo jongeren wil vermelden.
De meeste deelnemers bleven vanaf de ontvangst ’s morgens tot en met de
receptie na afloop en naast de officiële programmapunten zoals de
jaarvergadering, de pontificale Eucharistieviering en het concert door het
Kathedrale Koor Sint-Bavo bleef er gelukkig voldoende tijd over om elkaar
ook informeel te ontmoeten.
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Als bestuur zouden we graag zien dat elke jaarvergadering zo goed
bezocht zou worden als die van 25 november, maar zelfs met de helft van
het aantal bezoekers daar zouden we al blij zijn. De jaarvergadering is
immers hét moment waarop u als leden invloed kunt uitoefenen op het
beleid van de KDOV en ideeën daartoe kunt aandragen en dat is nodig om
uw bestuur voeling te laten houden met zijn achterban. Bovendien moet ik
zeggen dat een jaarvergadering met veel bezoekers een bijzondere
dynamiek heeft. Probeert u volgende keer weer te komen?
We hebben afscheid genomen van twee bestuursleden:
• Gemma Coebergh, onze onvolprezen secretaris die, ondanks een
moeilijke privé-periode, vooral door de ziekte en het overlijden van haar
man, haar functie niettemin is blijven uitoefenen tot de datum waarop
ze haar vertrek al vroegtijdig had aangekondigd, en
• Anja Hendrickx die ondanks de grote geografische afstand zich toch
beschikbaar heeft willen stellen als bestuurslid.
Met hun vertrek sluiten ze een gedenkwaardige periode af want, voor zover
bekend, heeft de KDOV nooit eerder twee vrouwelijke bestuursleden
gehad.
We zijn blij dat we twee nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen
waaronder weer een vrouw:
• Naoko Shimizu, dirigente en organiste van de H. Antonius van Padua
(Groenmarktkerk) in Haarlem en
• Stephan van de Wijgert, dirigent in Abcoude en beheerder van het orgel
in De Duif in Amsterdam.
De CV’s kunt u vinden verderop in dit blad. Hun taakverdeling zal nog
nader bekend worden gemaakt.
Op 15 maart j.l. hebben uw penningmeester en voorzitter het periodiek
overleg met een vertegenwoordiging van het economencollege gevoerd.
Ter sprake kwamen de volgende onderwerpen:
• De honorering en arbeidsvoorwaarden van ZZP-ers. We zien dat
parochies bijna nooit meer een kerkmusicus in dienst nemen met
gebruikmaking van een arbeidsovereenkomst, maar bijna uitsluitend op
basis van een opdrachtovereenkomst. Natuurlijk heeft voor de KDOV
als beroepsvereniging een arbeidsovereenkomst de voorkeur. De
kerkmusicus is nu eenmaal een functionaris en geen oproepkracht.
Maar we zullen deze ontwikkelingen niet tegen kunnen houden en dus
is het verstandiger om tijdig goede randvoorwaarden af te spreken wat
betreft de honorering en de aanvullende vergoedingen ter compensatie
van de werkgeverslasten.
• De duur van de vieringen. Deze is in de huidige beleidsnota standaard
op één uur gezet, maar voor een viering van één uur is de kerkmusicus,
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•

•

ook zonder voorafgaande repetitie vaak minstens 20 minuten tot een
half uur langer in touw en zondagse Eucharistievieringen met koor
duren aanmerkelijk langer.
Problematiek rond de honorering bij enkelvoudige (organist of dirigent)
en dubbele functie (dirigent/organist). Sommige kerkbesturen maken
problemen over de honorering als iemand met een dubbelfunctie ook
een aantal keren in enkelvoudige functie werkt. Dit probleem is aan de
economen voorgelegd en beide partijen zullen erover nadenken hoe dit
ondervangen kan worden.
De economen deelden ons mede dat de huidige pensioenverzekeraar
per 1 januari 2019 het contract wil beëindigen. Onze delegatie komt
binnenkort weer samen met de economen om naar een passende
oplossing te zoeken. Intussen zullen we bij onze leden die een
pensioenregeling hebben, peilen wat hun voorkeur heeft.

We wensen u een inspirerende Goede Week met mooie vieringen en een
Zalig en vreugdevol Pasen.
Ton van Eck, voorzitter

Mededelingen
Ontwikkeling rechtspositie
Zie: Van de bestuurstafel.
Salarissen kerkmusici 2018
De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1
januari 2018 met 1,5 % verhoogd. De bedragen zijn als volgt
vastgesteld:
Dirigent of organist
III
II
I

Dirigent en organist
III
II
I

1

20,85

24,05

27,00

32,40

37,45

42,55

2

21,35

24,85

28,00

32,50

38,30

43,65

3

21,90

25,70

29,10

34,00

39,20

44,65

4

22,50

26,55

30,15

34,60

40,10

45,80

5

23,00

27,35

31,20

35,15

40,90

46,85

6

23,55

28,10

32,40

35,70

41,70

47,95

Dienstjaren
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7

24,05

28,95

33,40

36,20

42,65

49,00

8

24,55

29,70

34,45

36,70

43,50

50,05

9

25,05

30,45

35,50

37,25

44,30

51,05

10 of meer 25,60

31,20

36,60

37,80

45,10

52,05

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde
economen met de KDOV en de voormailge 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 2018 in dienst tredende kerkmusici
betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor
kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is trede 10
(Dienstjaar 10 of meer) van toepassing.
Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen
dienstjaren).
Dirigent of organist

Dirigent en organist

Groep A

19,55

29,25

Groep B

13,25

19,55

Contributie KDOV 2018
Conform het besluit in de Algemene Ledenvergadering in oktober
2015 zijn de contributiebedragen dit jaar niet verhoogd.
In april ontvangt u per e-mail onze contributiefactuur met het verzoek
om uw contributie te voldoen vóór 1 juni 2018. Dit kan ook via
automatische incasso als u ons hierover een e-mail stuurt
penningmeester@kdov.nl.
Leden zonder e-mail adres ontvangen de factuur per post.
Mocht uw e-mailadres intussen gewijzigd zijn, dan horen wij dat
graag per omgaande van u via penningmeester@kdov.nl.
De contributie 2018 bedraagt EUR 41,-- voor het gewone lidmaatschap. Voor leden 65+ is het EUR 29,-- en voor leden 65+ reeds lid
vóór 2004 bedraagt de contributie EUR 19,--. De regeling voor
betaling van contributie is gepubliceerd in het KDOV-blad Winter
2013. (BH; maart 2018)
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Uw nieuwe e-mailadres
Wij willen u vragen uw evt. nieuwe gewijzigde e-mailadres aan ons
door te geven aan: webmaster@kdov.nl. (BH)
Jubilea van KDOV-leden
Graag publiceren wij actuele informatie over KDOV-leden in ons
blad. Daarbij kan het gaan om aankondiging van bijv. een jubileum.
Dit kan ook een In memoriam zijn.
Graag naar: webmaster@kdov.nl (BH)

Personalia
Overleden:
Op 11 december 2017, drs. W.A.J. (Wim) Wakelkamp, Den Haag
Op 25 februari 2018, F.L.M. (Frank) van Rooijen, Nieuw Vennep
Nieuw adres:
G.P.M. (Gerard) Pitti, Onze Lieve Vrouweplein 3, 6245 JN MariadorpEijsden
J.A.(Janno) den Engelsman, Borgvlietsedreef 98, 4615 EG Bergen op Zoom
J.A.(Jos) Kronenberg, Eendenweg 50-152, 7331 EB Apeldoorn
Nieuw lid:
Ernst Jacob Bakker, De Twee Gebroeders 42, 1509 ZN Zaandam

In memoriam Wim Wakelkamp
Op 11 december jl. is mijn vader W.A.J. (Wim) Wakelkamp overleden te
Den Haag. Hij werd geboren 17 oktober 1924 in Amersfoort. Hij is 93 jaar
geworden. Zijn vrouw (Maria) overleed augustus 2015. Hij had de
afgelopen tien jaar last van een verdwijnend korte termijn geheugen maar
was fysiek nog sterk tot drie maanden vóór zijn dood.
Tussen 1945 en 1950 speelde mijn vader toneel, was hij journalist en
diende hij in Indonesië. Hij koos uiteindelijk voor de muziek op aanraden
van zijn zangleraar Hans Ponten. In 1950 werd hij dirigent van het koor St.
Cecilia van de O.L.V. ten Hemelopneming in Utrecht. Hij maakte veel
opnames voor de KRO en had ook veel compositieopdrachten. Hij was ook
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dirigent van het Utrechts kamerkoor, van het koor Viva la Musica en Het
Politiemannenkoor.
In 1961 werd hij dirigent/organist van de O.L.V van Goede Raad kerk in den
Haag. Hij werd toen ook muziekleraar aan de Katholieke P.A. in Den Haag.
Halverwege de jaren zestig behaalde mijn vader het doctoraal
muziekwetenschappen in Leiden. Tussen 1965 en 1975 dirigeerde hij
enkele jaren De Haghe Sangers en het Leidse Alma Mater koor. Er waren
weer opnames en compositieopdrachten, uitgevoerd door kerkkoor en het
koor van de P.A. Mijn vader had ook de ambitie te promoveren en deed
onderzoek in middeleeuwse handschriften.
Mijn vader werkte altijd en halverwege de jaren ’70 was het op. Mijn ouders
verhuisden naar Haule in Friesland. Daar speelde hij orgel en dirigeerde in
de katholiek kerk, eerst in Veenhuizen, later in Oosterwolde. Hij richtte het
Ooststellingwerfs kamerkoor op en zong Gregoriaans met een
mannenkoor. Af en toe gaf hij nog een orgelconcert.
Mijn vader is een van de pioniers op het gebied van koormuziek uit
renaissance, maar zong ook heel graag moderne composities. Hij
componeerde een Latijnse mis voor jongenskoor, diverse liturgieën en
motetten. Hij stelde hoge eisen aan de zangers. En diverse van zijn
leerlingen werden zelf ook weer dirigent.
Dat hij moge rusten in vrede.
Guus Wakelkamp

Frank van Rooijen overleden
In Nieuw Vennep vond op 1 maart de uitvaart plaats van ons oud-lid Frank
(Franciscus Lodewijk Maria) van Rooijen die op 25 februari is overleden op
de 86-jarige leeftijd. Hij was koordirigent o.a. in de Pius X - kerk in
Amsterdam-Slotervaart, in de H. Augustinus aan de Postjesweg eveneens
in Amsterdam en in de H. Bavo in Heemstede. Op zijn voorlaatste zondag
op aarde, 18 februari, had hij nog met zijn vrouw de TV-uitzending uit de
Bavokathedraal in Haarlem gevolgd. Daarna heeft hij de ziekenzalving
ontvangen en samen met zijn vrouw en gezinsleden de H. Communie. Hij is
bijgezet in het familiegraf in Nieuw Vennep. We wensen zijn vrouw en
kinderen en verdere familieleden moed en sterkte toe.
Dat hij moge rusten in vrede.
KDOV-blad Lente 2018 | 6

Uit: parochienieuws van de St. Bavo

Frank van Rooijen voor het jongenskoor in de H. Pius X kerk in Amsterdam.

Curriculum vitae van Naoko Shimizu
Naoko Shimizu studeerde orgel aan de Tokyo
National University of Fine Arts and Music
(Tokyo Geijutsu Daigaku) bij Takashi Sakai en
aan het Rotterdams conservatorium bij Bernard
Winsemius nadat zij haar studie (Business
administration) afgrond heeft aan de Aoyama
Gakuin Universtiy (Tokyo). Zij is als organist/dirigent verbonden aan de Groenmarktkerk van
de Antonius-Bavo-parochie in Haarlem.
Momenteel studeert zij klavecimbel bij Menno
van Delft en continuo bij Guillermo Brachetta.
Sinds 2017 is zij secretaris van het Internationale César Franck Concours.
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Curriculum vitae van Stephan van de Wijgert
Stephan van de Wijgert studeerde orgel en koordirectie aan de Hogeschool
voor de Kunsten te Utrecht. In 1998 deed hij het examen Docerend
Musicus en in 2001 behaalde hij het diploma Tweede fase. Zijn
orgeldocenten vanaf 1987 waren Véronique van den Engh, Jan Raas,
Reitze Smits, Matteo Imbruno, en Jan Welmers. Hij volgde masterclasses
bij Ewald Kooiman, Martin Haselböck, Maria Nacy en Montserrat Torrent.
Hij was prijswinnaar op het Sweelinck-concours in 2005 en 2007.
Vanaf 2008 is hij als organist verbonden aan de
kerk De Duif gelegen aan de Prinsengracht te
Amsterdam. In opdracht van Stadsherstel
Amsterdam, eigenaar van De Duif, werd het Smitsorgel uit 1862/1880 geheel gerestaureerd. Stephan
van de Wijgert werd vervolgens aangesteld als
vaste organist met als voornaamste taken: het
organiseren van bespelingen bij verscheidene
evenementen, in het bijzonder de serie
“Zondagmiddag-Orgelconcerten in de Duif” die
jaarlijks zo’n 25 concerten omvat. De CD die
Stephan in 2013 van het Smits-orgel maakte met
werken van Mozart, Schuman, Brahms en Reubke werd door het klassieke
magazine ‘Luister’ bekroond met cijfer 10.
Sinds 2016 is Stephan van de Wijgert artistiek adviseur van de Berne
Abdijconcerten in Heeswijk-Dinther. Deze internationale orgelserie is er één
van eerbiedwaardige reputatie: vele musici van naam traden er op. De
Abdij bezit twee instrumenten, het Adema-orgel voor het 19e en 20e eeuwse
repertoire en het Reil-orgel voor repertoire uit de Barok.
Stephan is werkzaam als koordirigent in de Cosmas- en Damianuskerk te
Abcoude en is een veel gevraagd solist voor orgelconcerten in Nederland
en Europa. Zo gaf hij concerten in de Grote of St. Bavo-Kerk en de
kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem, de Der Aa-Kerk in Groningen, de
Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch en speelde hij op Internationale
orgelfestivals in België, Italië, Duitsland, Estland, Polen en Zwitserland.

Afscheid Gemma Coebergh en aantreden Erik Jan
Eradus in Sint Josephkerk Haarlem
Op zondag 8 april a.s. zal Gemma Coebergh definitief afscheid nemen als
organiste van de Sint Josephkerk (Jansstraat 43, 2011 RT Haarlem). Op
diezelfde dag treedt de nieuwe organist, de heer Erik Jan Eradus, aan. Er is
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die dag een feestelijke Hoogmis om 10.45 uur, waarbij beide organisten
zullen spelen en Gemma Coebergh aan het einde van de Eucharistieviering
zal improviseren op het Te Deum. De Hoogmis wordt gevolgd door een
receptie in het Joseph – huis (Jansstraat 41, naast de kerk). Om 15.30 uur
is er een orgelconcert in de Sint Josephkerk door de nieuwe organist. Het is
verheugend dat hoogstaande liturgische zang en professioneel orgelspel
ook voor de toekomst in de Sint Josephkerk gewaarborgd blijven. U bent
van harte uitgenodigd voor deze bijzondere dag!
Het parochiebestuur vindt het gepast om aan mevrouw Coebergh een mooi
cadeau aan te bieden. De kunstenaar Rob Sjouke, die ook al een prachtig
portret van pastoor Hendriks heeft geschilderd, is gevraagd een portret van
Gemma Coebergh aan het orgel te vervaardigen. Als u wilt bijdragen aan
dit cadeau kan dat door uw gift over te maken op rekeningnummer NL15
INGB 0000 1145 01 ten name van RK Kerkbestuur parochie Sint Joseph
onder vermelding van “cadeau Gemma”.
Brief van het Parochiebestuur Sint Josephkerk

Vraag en aanbod
Voor wie op zoek is naar de volgende originele bladmuziek, wordt
aangeboden (tegen verzendkosten):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Franz Schubert, Deutsche Messe (SATB, Harmonia), 32x
Antonio Vivaldi, Gloria (SATB, Harmonia), 20xS, 20x A, 10xT, 9xB, pianopartituur,
partijen hobo, viool 1, viool 2, altviool en cello/contrabas
Anton Bruckner, Locus iste (SATB, Harmonia), 30x koorpartituur
W.A. Mozart, Laudate Dominum (SATB-Ssolo, Harmonia), 25x piano/koorpartituur
Hubert Cuypers, Transeamus, (Hub. Cuypers, Heerlen) 9xSA, 5xT, 4xB + partituur
A. Giessen, Domine, salvam fac Reginam nostram, (J.A.H. Wagenaar) 9xS, 3xA, 5xT,
8xB; géén partituur)
G.Vail/C. Wesley, King all-glorious, (SATB-piano, Molenaar), 21x
J. Hayford, Come now thy Kingdom (SATB-orgel, Frisia Cantat/Universal Songs), 23x
J.S. Bach (bew. P. Kiel), Wohl mir, dass ich Jesum habe (SATB, Harmonia), 37x
koorpartituur
J.A.P. Schulz, Vor dir, o Ewiger (SATB -klavier; Harmonia), 24x koor/pianopartituur
Jan Vermulst, Norbertusmis (koorstemmen, Abdij van Berne), 35x
Hendrik Andriessen, Missa Diatonica, 1935 (SATTBB, Wed. van Rossum), 17xSA, 9xTT,
8xBB

Hendrik Andriessen, Missa ter Dankzegging (gemeente+SATB-orgel,
Gooi&Sticht), 3x partituur.

Als u hiervoor belangstelling heeft a.u.b. mailen naar: redactie@kdov.nl (wie
het eerst komt, .....).
Ruud Hoogenboom
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Minder Oosterhuis, meer gregoriaans en gospel
Er lijken twee duidelijke lijnen te zijn in de muzikale voorkeuren van
katholieken voor de liturgie. Die lopen duidelijk uiteen: een deel wil
moderne gospel, een ander deel Latijn en gregoriaans.
Huub Oosterhuis’ liederen verdwijnen meer en meer uit de liturgie, en
katholieke jongeren laten de eigen liedtraditie vaak links liggen voor veelal
protestantse muziek. De Kerk geeft niet genoeg ruimte om nieuwe liederen,
bijvoorbeeld gospel of Taizéliederen, in de liturgie te gebruiken. Dit
concludeert en adviseert een onderzoek naar trends in het liederengebruik
in de katholieke Kerk. Onderzoeker Pieter de Wit presenteerde zijn
bevindingen op 6 oktober 2017 in Amersfoort.
Comeback
Het rapport schetst in grote lijnen de ontwikkelingen sinds het Tweede
Vaticaans Concilie. In Nederland kwam er daarna al snel veel ruimte voor
popmuziek en Oosterhuis werd de belangrijkste schrijver van nieuwe
liederen. Het heeft de leegloop van de kerken niet kunnen stoppen,
constateert De Wit.
Hij baseert zich op zeer beperkt empirisch onderzoek. Hij bevroeg twaalf
parochies. Tien ervan gebruiken vooral traditionele liedbundels als
'Gezangen voor de Liturgie' en 'Laus Deo'. Veel opvallender vindt De Wit,
dat men in twee parochies, op Terschelling en Vlieland, ook gospel of
andere protestantse liederen zingt. Volgens hem wijst dit erop dat deze
liederen populairder worden. Aan de andere kant ziet hij dat de Heilige
Mariaparochie op Walcheren en de Sint-Martinusparochie in Groningen
juist steeds meer voor traditionele liederen kiezen. Het gregoriaans maakt
hier en daar een comeback.
Buiten de zondagsliturgie durven katholieken meer te experimenteren.
Kinderkoren en jeugdverenigingen zoeken hun heil bij onder meer
gospelmuziek, de Opwekkingsbundel, de bundel 'Breng mij over grenzen'
en Taizéliederen. 'GvL' en 'Laus Deo' worden daar zo goed als niet
gebruikt. Dat laat volgens De Wit zien dat er behoefte bestaat aan meer
diversiteit in de muziekkeuze, ook in de Mis.
Diversiteit
De Wit liep als derdejaars bedrijfskundestudent
stage bij Christian Copyright Licensing
International (CCLI), dat de auteursrechten van
veel christelijke muziek beheert. Het onderzoek,
sluitstuk van de stage, was een leerzame ervaring: “Als protestantse jongen
wist ik nul komma nul van de katholieke Kerk. Wel kende ik het
gregoriaans.” Hij keek met de ogen van een buitenstaander: protestanten
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kennen een liedtraditie met meer ruimte voor experimenten. Daarnaast
vindt hij dat de hiërarchische structuur van de katholieke Kerk vernieuwing
tegenhoudt.
De kerkmuzikale voorkeuren van katholieken, zeker ook jongeren, lopen
enorm uiteen. Wel ziet De Wit twee duidelijke lijnen, die uiteenlopen: een
deel voelt zich aangetrokken tot moderne gospel, een ander deel grijpt
terug op Latijn en gregoriaans.
Keuzestress
Tijdens de presentatie was er aandacht voor oud en nieuw. De opening
werd verzorgd door het Gregoriaans Koor Utrecht, maar even later zong
Lars Gerfen het lied ‘Ik zie uit naar morgen’.
Tussendoor deelde theoloog Frank Bosman zijn ervaringen. In zijn
parochie, verbonden aan de Gemeenschap Emmanuel, speelt hij op
zondag gitaar in een band. “Katholieken hebben een complexe relatie met
muziek”, vertelt hij. Hij ziet keuzestress: men kan Oosterhuis zingen, of
gregoriaans, of luisteren naar een schola met de kwaliteit van een klassiek
concert. Schertsend: “Er is zelfs katholieke happy clappy muziek, waarbij
mensen echter hun handen niet in de lucht durven steken en er achterin
met een paar kleine vlaggetjes gezwaaid wordt. Het is ongemakkelijk, we
zijn nog lang de schaamte niet voorbij.”
De vrijheid om nieuwe liederen in de liturgie te verwerken, is echter gering,
zegt De Wit. “De macht ligt grotendeels bij de Nationale Raad voor Liturgie.
En die brengt slechts een keer per vijf jaar een nieuw advies uit. De
keuzevrijheid voor de liturgie is beperkt tot de negenhonderd liederen die zij
nu geselecteerd heeft.”
Hij adviseert de Kerk om beter rekening te houden met de behoeften onder
katholieken. Bosman sprak van een 'mismatch' tussen de regels van
‘bovenaf’ en de wensen van (jonge) parochianen. De Wit is daarom stellig:
de Kerk moet meer ruimte geven aan parochies om, ook in de liturgie, op
wensen in te spelen.
Remco van Mulligen (met toestemming van de auteur en hoofdredacteur
overgenomen uit: Katholiek Nieuwsblad, nr.41, 13 oktober 2017)

Open brief aan minister Ingrid van Engelshoven
van Cultuur
Uwe excellentie, beste Ingrid,
23 procent van de Nederlanders zingt, 10 procent doet het samen met
anderen. 20 procent van de Nederlanders speelt een instrument. De
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muziekbonden KNMO en Koornetwerk Nederland hebben samen ruim een
kwart miljoen leden. Het verenigingsleven in de amateurkunst is daarmee
een krachtige en vitale sector die zich volop kan en wil vernieuwen en
ontwikkelen. Samen zingen en musiceren verrijkt en verbindt.
En het regeerakkoord heeft aandacht voor het verenigingsleven! Er ligt een
ambitie: 'Bonden en een bloeiend verenigingsleven hebben een centrale
positie. (...) We willen een akkoord sluiten. Belangrijke partners hierbij zijn
de bonden, verenigingen, deelnemers met een beperking, en gemeenten.
Doel is om de organisatie en financiën toekomstbestendig te maken. Daar
hoort in onze tijd ook diversiteit in de samenstelling van bonden bij, net
zoals de ontwikkeling van open clubs in wijken en een laagdrempelige
toegang voor kinderen. Voor het versterken van de positie van bonden trekt
het kabinet structureel 10 miljoen euro uit.' En er wordt een 'nationaal
preventieakkoord gesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders,
zorgverzekeraars, gemeenten, verenigingen en bonden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.' Dat klinkt goed!
Er is slechts één maar: het regeerakkoord spreekt hier niet over culturele of
muziekverenigingen, maar over sportverenigingen en een sportakkoord.
Ook wij zoeken naar diversiteit en naar de ontwikkeling van open
verenigingsvormen. Ook wij willen bijdragen aan goede toegang voor
kinderen én voor ouderen. Ook wij moeten investeren in organisaties en
financiën die toekomstbestendig zijn. Het vernieuwde Koornetwerk
Nederland heeft dit bovenaan de agenda staan.
Een cultuurakkoord, waarin het verenigingsleven partner is, zou een
krachtige impuls kunnen zijn voor de vele Nederlanders die het
verenigingsleven betekenis geven en hard werken om dit stukje
volkscultuur, dat de basis van de cultuursector vormt, toekomstbestendig te
maken. Hopelijk laat u zich, samen met anderen in de cultuursector,
inspireren door deze sportparagraaf, die direct volgt op de cultuurparagraaf
in het regeerakkoord. Doet u mee?
Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland
(bron: LKCA Cultuurkrant Nederland, december 2017)

Wat doen we met die oude beelden en
biechtstoelen .... ?
In het Gelderse dorp Horssen vind je één van de grootste collecties
kerkinterieurs ter wereld! in 1972 begon Jan Peters op kleine schaal met
het verzamelen van kerkelijk erfgoed, omdat het anders verloren zou gaan.
Inmiddels is Fluminalis wereldwijd het meest toonaangevende bedrijf in de
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handel in complete interieurs uit kerken, kloosters en kapellen. De
expositie- en opslagruimte omvat achtduizend vierkante meter met vele
beelden van heiligen en engelen, biechtstoelen, tabernakels, kandelaars,
preekstoelen, kelken, ander kerkmeubilair enz. Ook is Fluminalis 'specialist'
op het gebied van relikwieën 'in de breedste zin van het woord'.
Die spullen komen grotendeels uit katholieke en anglicaanse kerken. Veel
van die kerken moesten noodgedwongen sluiten. Er wordt wereldwijf veel
gefuseerd en gesaneerd, met name in Noordwest-Europa. Peters ziet
zichzelf niet als handelaar, maar meer als "redders van spullen die anders
verloren zouden zijn gegaan". De spullen gaan voor zo'n 85 tot 90 procent
'overzee', naar kerken in Australië, de Verenigde Staten en Japan, die nog
wel de klassieke inrichting voorstaan. Voor de rest gaan de spullen naar
kerkelijke instellingen en instanties, gebedsgroepen en trouwkapellen. Maar
ja, het blijft handel, dus ook naar bijvoorbeeld themaparken!

Opvallend is dat kerkinterieurs uit protestantse kerken vrijwel ontbreken;
slechts een paar kansels en banken. Volgens Peters zijn deze kerken vaak
monumentaal en staan gebouw mèt inventaris op de monumentenlijst. Als
je het mij vraagt gaan protestanten veel zuiniger om met hun kerkelijk
erfgoed of stellen het niet beschikbaar voor (commerciële) handel en is er
een beter toezicht op kerkelijk kunstbezit. Tsja, die katholieken zijn
kennelijk wat makkelijk. In ieder geval ben ik niet tegen 'hergebruik', maar
het is wel òns kerkelijk kunstbezit en behoort eigenlijk aan de parochianen
of anders een regionaal museum.
Mocht u niet in de positie zitten van een sluitende kerk die zijn 'rommel'
kwijt moet, dan bent u hier aan het goede adres om wat in te kopen.
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Een groot geluk is het dat ik geen enkel orgel of kerkklok aangeboden zag
worden. De Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR) zou daar terecht een
stokje voor gestoken hebben. (Ruud Hoogenboom)
Voor meer info: Fluminalis, Rijdt 2, 6631 AS Horssen, 0487-541999, 0651846488, www.fluminalis.com
(bron: Visie, nr.42, 21-27 okt. 2017)

Kerkfoto's voor de generaties ná ons
In 2014 begon Diana Nieuwold uit Hoogeveen met het fotograferen van
kerken en allerlei inspirerende details in kerken. Die foto's zijn op haar
website te bewonderen. Op deze manier hoopt zij dat mensen geïnspireerd
worden om kerken te bezoeken voor bezinning en contemplatie. Via haar
foto's blijven de kerken van nu zichtbaar voor de generaties na ons, ook als
ze zelf een andere bestemming hebben gekregen of zijn afgebroken.
Inmiddels heeft zijn ruim vijfhonderd katholieke en protestantse kerken door
heel Nederland bezocht. Haar foto's mogen door parochies en gemeente
vrij gebruikt worden met bronvermelding. Op dit moment zijn er nog ruim
7500 kerken in Nederland in gebruik als kerk. Dat aantal is snel dalend.
Voor Nieuwold lijkt het daarmee een race tegen de klok. Het fotograferen
van kerken is voor haar een levenswerk en een vorm van mediteren, tot
rust komen.
Kerken die op de nominatie staan voor onttrekking aan de eredienst krijgen
voorrang bij het fotograferen, maar elke mooie kerk komt uiteraard in
aanmerking. Helaas is niet bij elke kerk een foto van het orgel in haar
collectie te vinden. Desalniettemin van harte aanbevolen, al is het maar
voor de perfecte foto's! (Ruud Hoogenboom)
Voor haar foto's zie: www.kerkfotografie.nl en
www.facebook.com/Kerkfotografie.

(bron: Nieuwe Aarde, jrg.45, nr.5, 16 dec. 2017)
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Orgel St. Nicolaasbasiliek, Amsterdam (bron: www.kerkfotografie.nl)
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Korte berichten
Enquête ‘Schimmelvorming in Nederlandse orgels’
In Duitsland wordt schimmelvorming in orgels als een groot probleem
gezien. Geschat wordt dat maar liefst een derde deel van alle monumentale
orgels (zo’n 13.000 instrumenten!) hieronder te lijden heeft. In november
jongstleden werd er in Erfurt een tweedaags colloquium aan besteed. Jaap
Jan Steensma publiceerde over dit colloquium een verslag in het
januarinummer 2018 van het tijdschrift Het Orgel. Hij werpt in dat artikel de
vraag op of we ons in Nederland ook zorgen moeten maken, of dat het
allemaal wel meevalt. Is schimmelvorming in orgels ook een Nederlands
probleem? Om op die vraag een antwoord te krijgen, heeft Steensma in
samenwerking met de redactie van Het Orgel een enquête ontwikkeld.
Iedereen die toegang heeft tot het inwendige van een of meer orgels, wordt
verzocht deze enquête in te vullen. De resultaten van de enquête moeten
een goede indruk geven of en zo ja, in hoeverre het probleem van
schimmelvorming in Nederlandse orgels herkend wordt. Tot 1 april 2018
kan de enquête ingevuld worden:
www.enqueteviainternet.nl/schimmelvorming_nederlandse_orgels

(bron: NotaBene, febr. 2018)
Orgelpark stopt met tijdschrift 'Timbres'
Het Orgelpark in Amsterdam heeft aangegeven te gaan stoppen met hun
tijdschrift. "Voortaan vindt u de achtergrondartikelen over onze activiteiten
op onze website, die bovendien is uitgebreid met een geluidsarchief.
Bijzondere concerten in het Orgelpark zijn op deze manier (nog eens)
online te beluisteren. Nu we onze website vervolmaken, gaan we stoppen
met het uitbrengen van Timbres", aldus een persbericht. Voor meer info:
www.orgelpark.nl. (RH; nieuwsbrief, 8 februari 2018)
'Dating' van organisten met 'verweesde orgels'
De orgelrijkdom in Noord-Holland is groot, maar er zijn steeds meer
'verweesde orgels', die in verband met opgeheven of verminderd liturgisch
gebruik niet of nauwelijks bespeeld worden. De Stichting Orgelnetwerk
Noord-Holland wil nu (amateur-)organisten en locaties met orgels waar
niet/nauwelijks op gespeeld worden met elkaar in contact brengen. Zowel
organisten als orgellocaties kunnen zich nu aanmelden voor dit goede
project door te mailen naar: info@orgelnet.nl. Wellicht kan het orgel met hen
ingezet worden bij een orgel-plus-concert, een periodiek feest in het dorp,
bij officiële gelegenheden of Open Monumentendag?! (RH; bron: De
Orgelvriend, maart 2018)
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Vinden ERM-richtlijnen en erkende restauratiebedrijven op website
vernieuwd
De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft
een aantal overzichten op haar website gezet. Voor steeds meer
onderwerpen is er een uitvoeringsrichtlijn en daarom was het nodig om een
nieuw overzicht te maken. Deze vindt u op:
www.stichtingerm.nl/richtlijnen/overzicht.
Ook het vinden van restauratiebedrijven die zich gecertificeerd hebben voor
een ERM-richtlijn is vernieuwd. U vindt de kwaliteitsbedrijven nu zowel op
de kaart van Nederland als in een overzicht, met alle bijbehorende
gegevens. Zie: www.stichtingerm.nl/bedrijven/zoek-een-bedrijf.
(RH; bron: mailing 20-12-2017)
ZomerAgenda 2018
De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) geeft ook
dit jaar de ZomerAgenda uit. Hierin staan gegevens van orgelconcerten die
tussen 2 juni en 30 september gegeven worden in Nederland en
daarbuiten. Onkosten zijn 2 euro per concert.
Uw concerten worden voor dat bedrag ook opgenomen in deze NotaBenenieuwsbrief, in de web-agenda van Het Orgel en op de KVOK-nieuwssite
www.orgelenkerkmuziek.nl. Wees er dus op tijd bij! De sluitingsdatum is 1 mei
2018. (RH)
Passie-Barometer
Voor de vijfde keer presenteerde ZingMagazine de Passie-Barometer met
een zo compleet mogelijk overzicht van alle uitvoeringen van Bachs
Matthäus- en Johannes-Passion door Nederlandse gezelschappen. Waar
de eerste vier jaar een stijging te zien gaf, zien we nu dat er in 2018 twintig
minder zijn. Met een totaal van 232 uitvoeringen is er nog steeds een innige
band tussen Bach en Pasen, maar wellicht zoeken steeds meer
gezelschappen nu toch hun repertoire ergens anders. Waar blijf je anders
met je originele invalshoek ...? (RH; bron: ZingMagazine, nr.79, maart/april
2018)
Passend besturen
Verenigingen hebben moeite bestuursleden te
werven. Mensen vinden niet gemakkelijk de tijd in
hun drukke agenda’s en zien op tegen de dagelijkse
beslommeringen en verantwoordelijkheden van het
besturen. Vanuit sport, cultuur en scouting is actief
gezocht naar verenigingsbestuurders die manieren
hebben gevonden om het besturen aantrekkelijk te
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maken. ‘Maak het leuk en flexibel’, is daarbij de belangrijkste conclusie.
Deze publicatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen
LKCA, Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam
Sportsupport, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en
Scouting Nederland. De publicatie is bedoeld om bestuurders te inspireren
over hun rol en werkwijze na te denken en daarover met elkaar in gesprek
te gaan.
Uit de analyse van deze bestuurservaringen worden twee perspectieven op
besturen zichtbaar. Soms ligt de focus op delen en verbinden, dan juist
weer op ‘lean & mean’ organiseren. Bij de ‘lean & mean’-benadering legt
het bestuur nadruk op de kernactiviteiten van de verenigingen, met een
focus op kwaliteit van dienstverlening en aanbod. De gedachte achter dit
perspectief is dat de activiteiten van de vereniging zo effectief mogelijk in
de beschikbare tijd georganiseerd worden. De andere invalshoek - delen en
verbinden - gaat juist uit van de gedachte dat besturen een gedeelde
verantwoordelijkheid van alle leden is, die bijdraagt aan een hechte
vereniging.
Is er een keuze die beter werkt om een stabiel verenigingsbestuur te
hebben? Nee, zeggen de auteurs. 'De omgeving beïnvloedt de keuze of je
voor focus op kwaliteit en kernactiviteiten gaat of voor de focus op
verbinding.' Is er een stabiele vraag, dan ligt een keuze voor ‘lean & mean’
voor de hand. Als er veel veranderingen - intern of extern - op de club af
komen, dan is ‘delen en verbinden’ beter om de diversiteit te kunnen
managen. Geregeld domineert een van de twee perspectieven, maar vaker
zijn besturen mengvormen.
Op basis van de analyse zien de onderzoekers dat het clubs vaak helpt een
accent te verleggen: juist wat strakker organiseren of mensen de ruimte
geven een bijdrage te leveren aan de verandering. Ze hopen dat deze
publicatie besturen in sport, cultuur en scouting inspireert om met
vernieuwde energie bestuursleden te werven en te behouden.
De gratis online-pfd (e-book) kunt u vinden op: http://www.lkca.nl/over-hetlkca/publicaties-lkca/passend-besturen. (RH)
Zingen in sectoradvies
Voor het eerst, sinds lange tijd, is koormuziek opgenomen in het
sectoradvies van de Raad van Cultuur. De Stuurgroep Zingen Lekker
Belangrijk heeft als reactie hierop extra aandacht gevraagd voor
buitenschoolse muziekeducatie en voor de opleiding van meer
koordirigenten in Nederland. Het volledige advies is te lezen op
www.koornetwerk.nl. (RH; bron: ZingMagazine, nr.79, maart/april 2018)
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Masterspecialisatie Ensemblezang
Het Koninklijk Conservatorium (KC) heeft, in nauwe samenwerking met het
Nederlands Kamerkoor (NKK) en chef-dirigent Peter Dijkstra, een nieuwe
opleiding ontwikkeld: de Masterspecialisatie Ensemblezang. Hiermee wil
het KC zijn studenten nog beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en
investeert het NKK in de eigen 'kweekvijver' van vocalisten. De opleiding
start vanaf het studiejaar 2018-2019 en is bedoeld voor afgestudeerde
bachelorstudenten Klassieke zang of koordirectie. Voor meer info:
www.koncon.nl. (RH; bron: ZingMagazine, nr.79, maart/april 2018)
Willem Vogel-prijs
Tijdens het negende Oecumenisch Liedfestival, op zaterdag 21 april 2018
in de Amersfoortse Bergkerk, zal voor het eerst de Willem Vogel-prijs
worden uitgereikt. Daarmee wordt een compositie bekroond van een
(kerk)musicus op een drietal nieuwe liedteksten van theoloog/dichter Sytze
de Vries. (RH; bron: NotaBene, maart 2018)
Vlaamse uitzendingen erediensten toch gehandhaafd
Begin december 2017 deelde de Vlaamse minister van Media, Sven Gatz,
mee dat hij een einde wilde maken aan de uitzending van religieuze
erediensten door de openbare omroep. Aanleiding was het plan om
voortaan jaarlijks ook twee islamitische erediensten uit te gaan zenden.
Volgens de Vlaamse minister moesten voortaan alle religies gelijk
behandeld worden ofwel moest de rechtstreekse uitzendingen op
zondagochtend beëindigd worden. Godsdienst zou wel in redactionele
programma's kunnen voorkomen.
Omdat het plan van minister Gatz geen steun kreeg van de coalitiepartners
in de ministerraad, worden de uitzendingen van de erediensten
gehandhaafd in het aanbod van de openbare omroep. (RH; bron: NRLnieuwsbrief, 25-12-2017 + 15-1-2018)
Symposium 'Monument tegen brand beschermd’
Donderdag 12 april 2018 vindt het jaarlijkse symposium voor brandweer en
cultureel erfgoed plaats: 'Monument tegen brand beschermd’. Het
symposium biedt praktische kennis en informatie voor brandweer,
gemeenten, monumenteneigenaren en -beheerders. Het doel van de dag is
betrokkenen bij de brandveiligheidszorg voor (rijks)monumenten bijeen te
brengen, inzicht te geven in elkaars werkzaamheden en kennis te
delen. Voor meer informatie en aanmelden:
https://www.ifv.nl/congressen/Paginas/Brandsymposium-Rijksdienst-voor-het-CultureelErfgoed.aspx#tab1

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) heeft de
website voor gemeentelijk toezichthouders (www.monumententoezicht.nl)
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aangevuld met het onderwerp brand. (RH; bron: ERM-nieuwsbrief, 5 maart
2018)
Willem Mesdag overleden
Op maandag 8 januari 2018 is organist/orgeldocent en beiaardier Willem
Mesdag overleden. Hij studeerde orgel, piano en koordirectie bij het
Utrechts Conservatorium en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool.
Na zijn studie werd hij stadsbeiaardier en cantor-organist in Enkhuizen. In
1965 werd hij stadsbeiaardier en organist te Enschede, waar hij tevens
docent Orgel en Kerkmuziek werd aan het Twents Conservatorium en de
Enschedese muziekschool. Van 1974 tot 1987 was hij voorzitter van de
stichting Centrum voor de Kerkzang. In 1987 verhuisde hij naar Delden.
Een drietal composities van hem zijn opgenomen in het Liedboek - Zingen
en bidden in huis en kerk. (RH; bronnen: De Orgelvriend, maart 2018; Het
Orgel, 2018, nr.2)
Klok van Hitler mag blijven hangen
De kerkklok met inscriptie 'Für's Vaterland', 'Adolf Hitler' en een hakenkruis
met blijven hangen in de toren van het Duitse herxheim. Het debat over de
'kiesheid' van deze bronzen kerkklok werd een jaar geleden gestart door de
organiste van de kerk, die het niet vond passen dat de klanken van een
nazi-kerkklok ook nu nog de kerkelijke plechtigheden als doop, huwelijk en
uitvaart begeleidden. De gemeenteraad besloot de kerkklok te laten hangen
als "tijdsdocument uit 1934, toen Hitler net aan de macht was". Verkoop en
omsmelting waren niet toegestaan, schenking aan een museum had wel
gekund. Er wordt niet meer geluid bij kerkelijke plechtigheden. Ook komt er
een informatiebord met uitleg over de kerkklok en over wie Hitler was. (RH;
bron: Noordhollands Dagblad, 28-2-2018)

Activiteiten
Gratis bladmuziek b.g.v. 150 jaar KVNM
In 2018 bestaat de Koninklijke Vereniging voor
Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) 150
jaar. In die periode heeft de KVNM bladmuziek
uitgegeven van componisten uit de renaissance
tot en met de twintigste eeuw, voor koren,
orkesten
en
kamermuziekensembles
(zie
www.kvnm.nl/webshop). Ter gelegenheid van het
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jubileum wil de vereniging amateurkoren en –ensembles vragen een keuze
uit het fonds te maken en een plan in te sturen voor een uitvoering. Die
uitvoering hoeft niet alleen uit werken uit het fonds van de KVNM te
bestaan. De werken van de KVNM kunnen ook onderdeel zijn van een
breder programma met andere werken. Vergeet niet om informatie over het
koor of ensemble, de dirigent en eventuele solisten bij te voegen. Het
bestuur van de KVNM zal de plannen beoordelen en bij een positief oordeel
de bladmuziek gratis ter beschikking stellen. Het bestuur houdt zich wel het
recht voor bij een grote belangstelling het aantal te honoreren plannen te
beperken.
De KVNM stelt de volgende voorwaarden:
De uitvoering is openbaar. De KVNM moet kunnen controleren of de
uitvoering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
De uitvoering vindt plaats in het seizoen 2018-2019.
De gevraagde bladmuziek sluit aan bij de mogelijkheden van de koren en
ensembles. Het heeft geen zin om een plan te maken met werk van
bijvoorbeeld Sweelinck of Josquin als het koor dit eigenlijk niet aankan.
Er kunnen maximaal drie verschillende titels worden aangevraagd.
Over de beoordeling kan niet gecorrespondeerd worden.
Tenslotte: de KVNM is een uitgeverij van wetenschappelijke edities. Dat
betekent dat ze niet beschikken over afzonderlijke partijen en die dus ook
niet kunnen leveren. Het staat de koren en ensembles vrij om zelf partijen
te maken. Zodra ze het plan ontvangen hebben krijgt u een
ontvangstbevestiging en binnen drie weken krijgt de uitslag. Stuur uw
plannen aan secretaris@kvnm.nl. Daar kunt u ook terecht voor vragen.
Voor meer info: www.jubileum.kvnm.nl (RH)
Orgelnetwerk verwelkomt amateur-organisten
Op zaterdag 9 juni aanstaande geeft Stichting Orgelnetwerk Noord-Holland
amateur-organisten de gelegenheid vier Müller-orgels te bespelen, drie van
Christian Müller, een vierde van zijn zoon Pieter. Het betreft het 8 stemmen
tellende kabinetorgel in de Dorpskerk van Castricum, gebouwd in 1740, het
orgel van de Hervormde Kerk in Beverwijk uit 1756 (22 stemmen, verdeeld
over twee klavieren en pedaal), het orgel van de Kapelkerk in Alkmaar uit
1762 (19 stemmen, verdeeld over twee klavieren, en aangehangen pedaal),
en het orgel in de Evangelisch Lutherse Kerk in Alkmaar, waarschijnlijk
door Pieter Müller gebouwd in 1755. Dit instrument heeft 15 stemmen,
verdeeld over twee klavieren; het pedaal is aangehangen. In oktober 2017
is dit orgel ernstig beschadigd toen inbrekers dachten in het orgel een
schuilplaats te vinden om niet gesnapt te worden. Gelukkig is het orgel
weer geheel hersteld. Voor meer info: www.orgelnet.nl. (RH; bronnen:
NotaBene en De Orgelvriend, maart 2018)
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Landelijke finale Nederlands Koorfestival in Hengelo
In 2018 bestaat het NKF 50 jaar. In iedere provincie zijn voorrondes tot en
met april. Deelname staat open voor alle koren binnen die provincie. De
finale is op 2 juni 2018 in Hengelo.
Voor meer info: www.nederlandskoorfestival.nl of www.nkf.nl (RH; bronnen:
Cultuurkrant NL, dec. 2017 en ZingMagazine, nr.79, maart/april 2018)
International Choir Competition in Maastricht
De International Choir Competition, dat dit jaar in Japan plaatsvindt, zal van
7 tot en met 11 februari 2019 zijn in Maastricht. Tijdens dit korenfestival
wordt er gedurende vier dagen op verschillende plaatsen in Maastricht (o.a.
de Basiliek en de Dominicanenkerk) gezongen worden door koren uit alle
landen van de wereld. De opening en afsluiting zullen plaatsvinden in de
MECC. Voor meer info: www.interkultur.com. (RH; bron: ZingMagazine, nr.79,
maart/april 2018)
Mozarts Krönungsmesse in Alkmaar
Ter gelegenheid van het vijfhonderd-jarig bestaan van de Grote SintLaurenskerk te Alkmaar wordt op zondag 6 mei 2018 om 11.00 uur de
Krönungsmesse van Mozart tijdens een viering ten gehore gebracht. Op
deze zondag 6 mei is er sinds meer dan vier eeuwen weer een mis in de
Grote Kerk. Dit is zó bijzonder dat de bisschop zal voorgaan in de viering.
Het is dan trouwens dubbel feest in de Grote Sint-Laurenskerk: in deze
viering wordt namelijk ook het mysterie van het Bloedwonder herdacht.
(RH; bron: NotaBene, maart 2018)
Internationale zomeracademie Alden Biesen
Van 11 tot 15 augustus 2018 organiseert de Landcommanderij Alden
Biesen (België) een internationale zomeracademie: koorstage (barok en/of
nieuwe muziek), barokorkest en kamermuziek (uitsluitende barokinstrumenten) en orgelacademie.
Internationaal vermaarde docenten worden ondersteund door diverse
coaches voor individuele training (stemtraining, instrumentale training –
barokviool, barokcello, traverso, barokhobo – en orgel).
De academie staat open voor instrumentalisten, organisten en zangers (alle
stemtypes); professionals, muziekstudenten, amateurmusici/zangers met
ervaring. De docenten staan in voor masterclasses, lezingen en concerten.
De deelnemers krijgen herhaaldelijk gelegenheden om op te treden tijdens
de academie (voor de 3 categorieën). De academie sluit af met een
deelnemersconcert in de basiliek van Tongeren. Repetities (koor, orkest,
kamermuziek) gaan door in de Landcommanderij Alden Biesen.
De masterclasses voor orgel worden gehouden op de mooiste historische
orgels van de regio:
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Alden Biesen (Van Peteghem), Luik (Hocquet/Niehoff), Maastricht
(Binvignat/Verschueren), Sint-Truiden (Ancion),Tongeren (Le Picard
/Thomas), en andere.
Voor meer info: http://www.organum-aldenbiesen.be/zomeracademie/ (RH)
Meer cursussen op Zomeracademie Haarlem
In december 2017 is het programma van de Haarlemse Internationale
Zomeracademie voor Organisten bekendgemaakt. Bekende, maar ook veel
nieuwe namen staan garant voor maar liefst 22 cursussen van zeer hoog
niveau. Naast Olivier Latry, Louis Robilliard, Jean-Baptiste Robin en Ben
van Oosten tekenden ook nieuwe namen als Vincent Thévenaz, Franz
Danksagmüller, Reitze Smits en Menno van Delft voor een docentschap.
Meer informatie en een overzicht van de cursussen is te vinden op
www.orgelfestivalhaarlem.nl. Op 1 januari 2018 is de vernieuwde website in de
lucht gegaan. De Zomeracademie vindt plaats van 16 tot 28 juli 2018.
(RH; bron: NotaBene, januari 2018; De Orgelvriend, maart 2018)
Jeugdmuziekdagen
Van 10 t/m 12 mei 2018 zullen in Nunspeet de Jeugdmuziekdagen van de
Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek worden gehouden. Kosten:
85 euro p.p. De muziekdagen worden besloten met een concert onder
leiding van Lydia Liefting & Els Hermanides op zaterdag 12 mei om 15:00 in
de Lutherse kerk te Zwolle.
Voor Informatie en aanmelden:
mariavantwist@gmail.com, pietavantwist@hotmail.com. (RH)
Voorganger, Kerkmuziek en Pluraliteit
In veel kerkgemeenschappen wordt uit meer dan één bundel gezongen.
Waar een beamer wordt gebruikt, verschijnen liederen uit allerlei praktijken.
En als dat niet zo is, wordt er vaak wel gevraagd om ook eens te zingen
uit…
Wat doe je als voorganger in zo’n situatie? Zo veel mogelijk aan de wensen
tegemoet komen? Alleen dat doen wat vertrouwd is? Met oog op deze
vragen heeft Kerkzang.nl – centrum voor de kerkzang - de
cursus Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit ontwikkeld. Deze cursus
heeft inmiddels twee keer plaats gevonden, in 2016 voor het eerst, met 15
deelnemers, in 2017 voor de tweede keer, ook met 15 deelnemers. In 2018
wordt de cursus opnieuw aangeboden. De cursus is opgenomen in het
open erkend aanbod van de permanente educatie van de Protestantse
Kerk (2 studiepunten).
De cursus bestaat uit vier cursusdagen en voorbereidende literatuurstudie
met opdrachten (9 maart, 13 april, 25 mei en 15 juni). De primaire
doelgroep wordt gevormd door predikanten en kerkelijk werkers. Plaats van
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handeling is Amersfoort en de docenten zijn Berend Borger, Anje de Heer
en Catrien Posthumus Meyjes. De inschrijving sluit op 12 februari. Prijs: €
495,-.
De cursus richt zicht op de kerkmuzikale praktijk in een plurale context.
Deelnemers krijgen, met oog op hun functie als voorganger, inzicht in deze
praktijk en de verschillende overtuigingen en visies die daarbij horen. Ze
leren de verschillende opvattingen onderscheiden en het gesprek erover
aangaan. Ook krijgen ze tools aangereikt om muziek en lied binnen die
diversiteit gericht toe te passen, samen te werken met de verschillende
kerkmuzikale actoren in de gemeente. Daarbij gaat het niet direct
om antwoorden, want één antwoord is er niet. Wel gaat het om bezinning
en het verkrijgen van inzicht in de praktijk en alles wat daarbij een rol
speelt. De eerste drie bijeenkomsten hebben achtereenvolgens de
invalshoeken Pluraliteit, (Kerk)muziek en theologie, en Kerkmuzikaal
beleid; de vierde bijeenkomst is vooral gericht op het integreren van de
opgedane kennis en inzichten. Het onderdeel kerkmuzikaal beleid wordt
samen met iemand uit de eigen gemeente vormgegeven, een gemeentelid,
een lid van de liturgiecommissie of een cantor. Het uitgangspunt is
hierbij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, ofwel het ‘nieuwe
liedboek’, een bundel voor een pluriforme kerk. Tijdens de cursus wordt
veel gezongen, onder deskundige en enthousiaste leiding.
Voor meer info:
http://www.kerkzang.nl/de-praktijk/de-praktijk-categorieen/cursussen-en-studiedagen/260cursus-voorganger-kerkmuziek-en-pluraliteit.html

Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek – 28 juli t/m 3 augustus 2018
De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek organiseert van zaterdag 28 juli
tot en met vrijdag 3 augustus haar jaarlijkse Werkweek voor Kerkmuziek in
Huize Elisabeth van de zusters Franciscanessen in Denekamp.
Voor het eerst zal er dit jaar de mogelijkheid zijn om, naast deelname aan
de volledige week, ook halverwege de week (op dinsdag 31 juli) in te
stromen om deel te nemen aan de repetities van een Kleinkoor. Dit koor zal
bestaan uit mensen die een zeer ruime ervaring hebben in het zingen in
een kamerkoor en die vooraf de bladmuziek ingestudeerd moeten hebben,
zodat op de repetities direct aandacht kan worden besteed aan de muzikale
afwerking. Voor dit Kleinkoor zullen vooraf stemtesten afgenomen worden
(indien de dirigenten uw stem nog niet kennen). Tijdens de week zullen
zowel aparte als gemeenschappelijke repetities zijn. Voor de zangers van
dit Kleinkoor zullen op drie zaterdagen in april (7, 14 of 21 april in de
Lutherse Kerk in Utrecht) stemtesten worden afgenomen door de dirigenten
Hans Jansen en Tymen Jan Bronda.
Op zondag 29 juli zal het grote Weekkoor met elkaar de zondagsdienst
vieren in de kapel in Denekamp. Tijdens het slotconcert op vrijdag 3
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augustus in de Dorpskerk in Wilp wordt dubbelkorige muziek uitgevoerd
door het Weekkoor en het Kleinkoor gezamenlijk, elk koor apart en door
solisten en instrumentalisten. Muziek van o.a. Heinrich Schütz, Samuel
Scheidt, Matthias Weckmann, Dietrich Buxtehude en Joh. Seb. Bach zal
op het programma staan.
Deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn € 585 voor een
eenpersoonskamer en € 520 voor een tweepersoonskamer. Voor de
zangers die vanaf dinsdag meezingen in
het Kleinkoor € 295
(eenpersoonskamer) en € 260 (tweepersoonskamer).Voor jongeren zonder
regulier inkomen € 260 (hele week) en € 130 (vanaf dinsdag).
Meer info en aanmelden: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl of via
ineke3110@gmail.com (RH; bron: mailing 26-12-2017)
Voorjaarsexcursie Organum Frisicum op 7 april
De voorjaarsexcursie van Stichting Organum Frisicum staat dit jaar in het
teken van 'LF2018'. Deze afkorting verwijst naar Leeuwarden/Fryslân
culturele hoofdstad van Europa. De excursie is onderdeel van de Bachestafette, met dit jaar alle orgelwerken van Joh. Seb. Bach. Er wordt op
zaterdag 7 april a.s. een bezoek gebracht aan Franeker, Harlingen,
Bolsward en Sneek. Er wordt een speciale bus ingezet voor vervoer. Voor
meer info: administratie@organumfrisicum.frl (RH; bron: De Orgelvriend, maart
2018)

Orgelbouwnieuws
Verschueren nog steeds hofleverancier
Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de orgelmakerij
Verschueren Orgelbouw te Heythuysen in mei 1991 werd het predicaat
hofleverancier toegekend. Deze eretitel is gedurende een periode van
vijfentwintig jaar geldig. Na een gedegen onderzoek of het bedrijf nog altijd
aan de vereiste criteria voldoet, heeft burgemeester Verhoeven van de
gemeente Leudal op vrijdag 12 januari bekendgemaakt dat het Kabinet van
de Koning aan Verschueren Orgelbouw voor de komende vijfentwintig jaar
opnieuw het recht verleend heeft om het koninklijk wapen met de
toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ te voeren. Website:
www.verschuerenorgelbouw.nl (bron: NotaBene, febr. 2018; De orgelvriend,
maart 2018)
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DOE-orgel gepresenteerd in Elburg
Op 2 februari vond in Elburg de officiële overhandiging plaats van een
'DOE-orgel' aan het Nationaal Orgelmuseum. Dit orgel is, zoals eerder in
het KDOV-blad gemeld, een heel compact orgeltje van hout dat op een tafel
past en in circa een uur tijd in elkaar kan worden gezet én bespeelbaar is.
Het orgel is gebouwd door Verschueren Orgelbouw volgens een ontwerp
van Wim Janssen en op initiatief van Lydia Vroegindeweij. Het museum
gaat dit orgel onder meer inzetten voor educatieve projecten. (RH; bron: De
Orgelvriend, maart 2018)
Utrechtse "Bätz-orgels" krijgen subsidie
Ruim € 260.000 krijgen een drietal monumentale Bätz-orgels in 2018 van
het Utrechts Fonds Erfgoedparels om instandhouding en restauratie
mogelijk ge maken. Het gaat om de instrumenten in de Petruskerk te
Woerden, Pieterskerk in Breukelen en Torenpleinkerk in Vleuten. Het
contract werd getekend op 26 januari 2018. (RH; bron: De Orgelvriend,
maart 2018; www.orgeladvies.nl)
Hoogwoud, Ypma-orgel opnieuw in gebruik genomen
Op zondagmiddag 18 februari 2018 is het Ypma-orgel (1873) in de R.K. St.
Jan's Geboortekerk in Hoogwoud opnieuw in gebruik genomen. Dit orgel,
voor zevenduizend gulden in 1873 aangeschaft, heeft pijpen van zuiver tin.
Voor het houtwerk werd gebruik gemaakt van mahonie en ahornhout.
Centraal in de orgelkas staat St.Cecilia, patrones van de kerkmuziek. Na
aankoop volgden nog (grondige) restauraties en aanpassingen waaronder
in 1920 het inbouwen van een elektrische motor voor de luchttoevoer. In
1939 raakte het orgel ernstig beschadigd, nadat de kerk hete
luchtverwarming had geïnstalleerd. Het orgel bleek vrijwel onbespeelbaar.
Bij de laatste restauratie werd een register geheel vernieuwd: kosten
65.000 gulden. De huidige werkzaamheden door Flentrop vallen meer
onder groot onderhoud. Bij een test liepen de lagers van de motor van het
orgel vast. Het vrijwel onmogelijke en kostbare vervangen van die lagers
bleek overbodig, toen Rinus Koole IJpelaar van Flentrop op een soortgelijke
motor stuitte. Deze werd met vereende krachten de kerktrap opgesjouwd.
Verder was er technisch herstel: er bleven tonen in het pedaal hangen,
enkele pijpen zijn hersteld en het gehele technische gedeelte is
pneumatisch gemaakt. Koole ontdekte ook, dat er enkele hobopijpen
ontbreken. Het mechanisme zit er nog in, maar niemand weet waar de
pijpen zijn gebleven. De parochieraad gaat nu met Flentrop in conclaaf over
herstel ervan.
De feestelijke (her)ingebruikname stond tevens in het teken van het 60-jarig
jubileum van organist/dirigent Wil Luiken. Samen met Michel Wentink, die
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het instrument ruim 30 jaar heeft bespeeld, liet hij het orgel weer in volle
luister horen. (bron: Noordhollands Dagblad, 10 en 16 febr. 2018)

(Bron: http://www.orgelsite.nl/kerken16/hoogwoud.htm)

Rotterdam-Capelle aan den IJssel: Leeflang-orgel St.-Paulus' Bekering
Over de verplaatsing Leeflang-orgel van de Protestantse Immanuelkerk te
Rotterdam naar de St.-Paulus’ Bekering.
Op 26 november (Christus Koning) 2017 is in de r.-k. parochiekerk van St.Paulus’ Bekering te Capelle aan den IJssel met een Eucharistieviering ’s
morgens en een presentatie en concert ’s middags het uit 1969 daterende
Leeflang-orgel in gebruik genomen dat de Christoffelparochie had
aangekocht van de Protestantse Immanuelkerk.
De overplaatsing is uitgevoerd door de orgelmakerij Gebr. Reil te Heerde
met hulp van vrijwilligers uit de parochie en geschiedde onder advies van
Dr. Richard Bot namens het Bisdom Rotterdam wat betreft de
kerkmuzikaal-liturgische facetten en Dr. Ton van Eck namens de Katholieke
Klokken- en Orgelraad (KKOR) wat betreft de technische aspecten.
De huidige, bij de overplaatsing ongewijzigd gebleven dispositie van dit
mechanische sleeplade-orgel is als volgt:
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Hoofdwerk:
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Gedektfluit
Nasard
Zwitserpijp
Terts
1
Mixtuur
4

(C-g3)
8
8
4
4
3
2
3/5
st.

Zwelwerk: (C-g3)
Gedekt
8
Roerfluit
4
Quint
3
Prestant
2
Roerschalmei 8
Tremulant

Pedaal:
Subbas
Holpijp
Roerquint
Koraalbas
Fagot

(C-f1)
16
8
6
4
16

Werktuiglijke registers
P+I
P+II
I+II
Toonhoogte a1 = 440Hz

Voorafgaand aan de presentatie en het concert ter gelegenheid van de
ingebruikneming werd in een korte plechtigheid de op 13 november op 60jarige leeftijd overleden organist Frank van Wingerden herdacht die in de
Immanuelkerk de vaste bespeler van het instrument was en zich altijd
bijzonder voor dit orgel heeft ingezet.
Met name de actieve orgelcommissie wist voldoende fondsen bijeen te
brengen voor de aankoop en plaatsing van dit pijporgel zodat de parochie
definitief afscheid kon nemen van het ontsierende elektronium dat steeds
meer gebreken vertoonde.
Van de plaatsing is een boek gemaakt dat als pdf gedownload kan worden
op de website van de parochie:
https://www.christoffelparochie.nl/index.php/16-paulus-nieuws/270-leeflang-orgel
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Leiden: Vierdag-orgel, H. Maria Middelares

Over de verplaatsing Vierdag-orgel van de r.-k. parochie St.-Jan de Doper
te Amsterdam naar de kerk van de H. Maria Middelares te Leiden
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Het mechanische sleeplade Vierdag-orgel van de gesloten St.-Jan de
Doperkerk te Amsterdam kreeg een nieuwe bestemming in de kerk van de
H. Maria Middelares te Leiden als koororgel ter vervanging van een positief
van Breetvelt dat in toenemende mate gebreken vertoonde en door zijn te
krappe aanleg voortdurend stemproblemen en andere storingen vertoonde.
Het orgel heeft één klavier en een pedaal, dat vast aan het manuaal is
gekoppeld en daarnaast in 1979 is voorzien van een (gebruikte) Subbas
16’. Een koperen plaquette op het orgel vermeldt dat het was gebouwd
door de firma Vierdag in 1974, en in 1998 door Pels & Van Leeuwen in de
St.-Jan de Doperkerk was geplaatst. Volgens Henk Verhoef, adviseur bij de
KKOR moet dit het orgel zijn dat H.J. Vierdag Orgelbouw in 1974 maakte
voor de Hervormde kapel ‘De Voorpost’ in Rotterdam. In 1979 plaatste Kaat
& Tijhuis het over naar de kerk van de Heilige Rita aan het Hagedoornplein
in Amsterdam. Bij die gelegenheid werd het uitgebreid met een Subbas 16’
voor het pedaal. De kerk aan het Hagedoornplein is in 1995 gesloten en het
orgel verhuisde vervolgens naar de Johannes de Doper. Daar was het orgel
de laatste jaren in onderhoud bij Slooff Orgelbouw (Jacques Helling).
De dispositie is:
manuaal, C-f3
Holpijp 8’
Prestant 4’
Roerfluit 4’
Octaaf 2’
Scherp II

pedaal, C-d1
(permanent gekoppeld aan het manuaal)
Subbas 16’
trede Prestant 4’ in/uit
trede Octaaf 2’ in/uit
Toonhoogte: a1 = 440 Hz

De overplaatsing geschiedde door Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom die
tevens enige kleine reparaties verrichtte.
Adviseur namens het Bisdom Rotterdam wat betreft de kerkmuzikaalliturgische facetten was Dr. Richard Bot en wat betreft de technische
aspecten Dr. Ton van Eck namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad
(KKOR).
De kerk, gebouwd in de stijl van de Bossche school, bezit op de tribune
nog een elektrisch unit-orgel van Pels dat ook nog wordt gebruikt.
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Nieuwe uitgaven
Orgelcompositie van Louis Andriessen op cd
In
2017
componeerde
Louis
Andriessen zijn eerste orgelwerk, De
goddelijke routine, ter gelegenheid van
de 125e geboortedag van zijn vader
Hendrik Andriessen. Dit werk werd
tijdens het openingsconcert van het
Andriessen/ De Klerk Festival in
Haarlem op 16 september 2017 in
première gebracht door Gonny van der
Maten. Tijdens het Festival volgden
nog twee uitvoeringen, o.a. in de St.Josephkerk in Haarlem, waar Louis’
vader organist was. Gonny van der
Maten
heeft
onlangs
een
cd
uitgebracht waarop het orgelwerk van Louis Andriessen uitgevoerd wordt
op het orgel in de Haarlemse St.-Josephkerk. Op de cd staan verder
werken van Hendrik Andriessen (Fête Dieu), Albert de Klerk (Ricercare),
Olivier Messiaen (Le banquet céleste) en het zelden uitgevoerde La vie
intérieure van Daniel-Lesur. Prijs van de cd is € 19,95 excl. portokosten.
Meer info en bestellen via www.gonnyvandermaten.nl of stuur een mail naar
vdmaten@planet.nl (RH)
Het Garrels-orgel van Purmerend
In 2003 keerde na vele jaren van afwezigheid het Garrels-orgel uit 1742
gerestaureerd en wel terug in de Grote Kerk van Purmerend. Bij die
gelegenheid verscheen van Jan Jongepier, de vroegere organist van de
kerk en adviseur bij de restauratie, een uitgebreide brochure. Deze
brochure is nu opnieuw verschenen, aangevuld en geactualiseerd. In 1971
werd besloten tot sluiting en verkoop (aan de gemeente) van de Grote
Kerk. In 1976 gaf Jongepier het laatste concert. Het orgel werd door
Flentrop gedemonteerd en opgeslagen en de orgelkas bleef een kwart
eeuw leeg. Twaalf jaar lang fungeerde de kerk als theater, totdat er een
gebouwenruil tot stand kwam met de rooms-katholieke SintNicolaasparochie. Dit resulteerde in terugkeer van het orgel in de periode
2001-2003. En zo waren de katholieken weer terug waar ze ooit, vóór de
Reformatie, begonnen. En het bijzondere is, dat het teruggekeerde
'protestantse' Garrels-orgel nog pijpen bevat die in de 16e eeuw (vanaf ca.
1520) tijdens de viering van de H. Mis hebben geklonken!

KDOV-blad Lente 2018 | 32

In 2007 verscheen onder redactie van Henk Verhoef de uitgebreide
monografie Barok in het Noorderkwartier, welke nog steeds verkrijgbaar is.
De brochure is uiteraard veel goedkoper.
* Jan Jongepier (oorspr. auteur) en Jan Albert Jong, Bob Muller en Peter
van Voorst (red.), Het Garrels-orgel van Purmerend, uitg. Stichting
Garrelsorgel Purmerend, 2017, 74 blz., 36 foto's/afbeeldingen, € 7,50. Te
bestellen via www.garrelsorgelpurmerend.nl (RH).
'Con Spirito - geen geloof zonder muziek'
'Handelingen,
tijdschrift
voor
praktische
theologie
en
religiewetenschap', 2017, nr.4 is
een themanummer rondom geloof
en muziek. Dus niet alleen
interessant
voor
pastores
of
geestelijke verzorgers, maar ook
cantors en andere (kerk)musici.
Het themanummer gaat in "op
muziek en eredienst/liturgie en de
bijbelse en literaire oorsprong
daarvan, op de betekenisgeving en
toe-eigening
van
muziek
(semiotiek), rituelen en muziek in de
christelijke context en hoe geloof en
muziek zich in de concertzaal
manifesteren",
aldus
het
persbericht. Een breder palet kan
men zich haast niet voorstellen. Van
geloofsopvoeding tot ouderen komen aan bod. Tenslotte een concrete
toepassing: Hoe zoek en vind je passende kerkliederen.
Volgens Wouter J. Bakker is muziek "steeds meer een drager en 'marker'
van geloofsidentiteit geworden". In die zin kan de ondertitel "ook als
pleidooi verstaan worden". In de beschouwing van Willem Marie Speelman
voelt iedereen aan, dat muziek als 'niets-zeggende' uitdrukkingsvorm toch
betekenis heeft. "Maar wat is dan muzikale betekenis, hoe toont zij ons de
werkelijkheid, en hoe kunnen we die betekenis beschrijven?". Als we
Speelman's zin "Muziek laat emoties stromen en creëert de basis van een
emotionele en cognitieve communicatie" lezen, begrijp je ook waarom
hoofdstukken als 'Popmuziek, jongeren en geloof' (door Jaap van den
Akker) en '(Geloofs)lied en levensmomenten' (over ouderen, door Kersten
Storch) of een interview met kerkmusicus Wim Ruessink over 'Beat brengt
in beweging, lichte muziek in de liturgie'. Hij werkt als organist, dirigent,
beiaardier (etc.) in Winterswijk samen in een bloeiende kerkmuzikale
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praktijk met ook een band en popcantor Johan Klein Nibbelink. Een breed
functionerende 'duizendpoot', waar ook de KDOV-achterban wel wat van
kan leren.
Een beetje 'vreemde eend in de bijt' is het zeer interessante en informatieve
artikel van Marcel Zijlstra over 'Het gregoriaans en zijn (bijbelse) bronnen'.
"Over de actualiteit van het gregoriaans en de gezongen mis, waarin de
psalmen de hoofdmoot vormen". Mooi dat dit weer gezegd mag worden!
Lydia Vroegindeweij schrijft over 'Vind het geschikte lied!' met verwijzing
naar kerkliedwiki.nl en Anje de Heer over het vinden van goede kinderliederen
in het Liedboek. Zij is ook anderszins betrokken bij het stimuleren van
zingen met kinderen in de kerk.
Opmerkelijk is een artikel als 'Onderweg met Bach als pastor, luisterles ben
een cantate' van Annemiek Vogels. Centraal staat de cantate BWV 21 Ich
hatte viel Bekümmernis. Zij biedt groepspastoraat aan via luistercursussen
en kerkelijke bezinningsavonden!
Veel praktische informatie dus, die ons aan het denken kan zetten over
onze eigen kerkmuziekpraktijk. In die zin dus van harte aanbevolen. (Ruud
Hoogenboom)
* Handelingen – ‘Con Spirito – Geen geloof zonder muziek’ | 2017/4 | € 15,(uitg. Kok ten Have, 2017), voor meer info: www.handelingen.com
Voor wie gedenken, verzamelde liturgische gezangen
Henk Jongerius (liturgist, publicist, cantor) vierde in 2016
zijn vijftigjarig priesterjubileum. Dat was voor uitgever Gooi
& Sticht aanleiding om eens uitvoeriger stil te staan bij
diens werkzame leven binnen de liturgie in de jaren van
verandering na het Tweede Vaticaanse Concilie. Dit
resulteerde in een drietal boeken die de dominicaanse
drieslag laudare, benedicare en predicare volgen. Naast
deze liedbundel verschenen een bundel meditaties (Van
de andere kant) en een bundel met artikelen over liturgie
(Verheven tijdverspilling ).
De liedbundel Voor wie gedenken bevat (vrijwel) alle liederen die de
dominicaner monnik Henk Jongerius in de loop der jaren heeft geschreven.
Daarbij is ook een aantal opnieuw getoonzette (!) en nog ongepubliceerde
werken toegevoegd. Helaas dus geen compleet overzichtswerk, maar wel
heel veel liederen, uiteraard "doorkneed van de eigen dominicaanse
spiritualiteit". Dat deze liederen in de liturgische praktijk van het
Dominicanenklooster in Huissen jarenlang "hun bruikbaarheid en
zeggingkracht" hebben bewezen is natuurlijk nog geen garantie, dat ze
allen onmiddellijk bruikbaar zijn in uw eigen kerkmuziekpraktijk.
De indeling is logisch van opzet: eerst de liturgie van de sterke liturgische
tijden (Advent, Kersttijd, Veertigdagentijd, Goede Week), de tijd door het
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jaar. Een vijftal ordinariummissen (Dominicusmis, Martinus de Porresmis,
Mis van Rangueil, Mis van Toulouse en Tot verstilling) volgen. Opmerkelijk
is, dat de tekst van het Onze Vader in de Mis van Rangueil de vernieuwde
tekst is! De uitgave besluit met Antwoordpsalmen, Eucharistische gebeden
en liederen. Een onmisbare uitgebreide inhoudsopgave én register op
bijbelplaatsen completeert dit geheel. Dat zijn wel heel veel een- en
meerstemmige zettingen voor weinig geld.
Jongerius putte onder meer uit de Engelse traditie. Zijn 'vertalingen' zingen
soms wat lastig, omdat taalaccenten niet overeenkomen met het metrum,
zoals in het 2e couplet van Hier wordt een huis voor God gebouwd en het
3e couplet van Hij brak het brood. Daar heb ik met altijd over verbaasd bij
deze tekstdichter.
Jongerius heeft ook geput uit muziek van zijn Franse medebroeder André
Gouzes OP, welke gebaseerd is op de gregoriaanse én de Oosterse
traditie. Bij voorkeur vierstemmig a capella uitgevoerd. Grote dankbaarheid
is hij ook verschuldigd aan de componisten Jan Raas, Chris van Bruggen
en Peter Rippen. Voor de psalmteksten maakte hij dankbaar gebruik van de
vertaling van zijn medebroeder W. Bronkhorst OP. En nu maar zoveel
mogelijk uitvoeren binnen en buiten de liturgie ter ere van de Ene en
Ongeziene, die (naar een woord van Martinus Nijhof) 'zelf de adem schept
waarmee Hij wordt geprezen'. (Ruud Hoogenboom)
* Henk Jongerius, Voor wie gedenken, Gooi & Sticht, 2016, 528 blz., ISBN
9789030401322, € 25,CD met Maria-liederen

Op 13 oktober 2017 werd de jubileum-cd van Radio Maria overhandigd aan
mgr. De Korte van het bisdom 's-Hertogenbosch. De cd is uitgegeven bij
gelegenheid van het 10-jarig bestaan in februari 2018. Op de cd staan acht
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bekende Marialiederen, die zijn ingespeeld met onder meer gitaar en piano
in plaats van orgel. De teksten worden gezongen door jonge mensen "in
een kleinere, intiemere setting", aldus promotiemedewerker en musicus
Lars Gerfen van Radio Maria Nederland. Op de website staan korte
fragmenten, evenals op hun kanalen op iTunes en Spotify. Het gaat om
bekende liederen als Wees gegroet o sterre, O reinste der schepselen, Wij
groeten u o koningin en Te Lourdes op de bergen. Voor meer info en
bestellen: www.radiomaria.nl. (RH; bron: KN 42, 20-10-2017)
Jazz for Organ
Jazz, swing, samba, rhumba en meer
jazzstijlen vonden al eerder hun weg naar het
orgel. Voor een aantal organisten een
aanwinst voor de orgelliteratuur. Volgens de
website van Bärenreiter zijn deze composities
in deel 4 zinvol te gebruiken in de liturgie. De
mening hierover laat ik graag aan u als lezer
over. Feit is, dat het hier gaat om een grote
variëteit van vormen en stijlen met een
middelbare moeilijkheidsgraad. Zo is er een
'funky praise' Ich lobe dich von ganzer Seelen
(I praise thee with all my soul), naast een Little
Shepherd's Chachacha en de 'carol' Kommet,
ihr Hirten. Je zou bijna hopen dat het snel
weer Kerstmis is. Kortom, een afwisselend aanbod op jazz-gebied. Bij een
aantal composities staan registratie-aanwijzingen als "Prinzipale 8' und 4',
evtl. + leise Zungenstimmen / soft reed stop"; daar kun je vele kanten mee
op. Mocht u ook eens wat anders willen, dan wel voor een andere uitdaging
gaan, is deze uitgave van harte aanbevolen.
Eerder verschenen voor € 32,95 in deze serie 'Jazz Inspirations for Orgen'
de delen 1 (BA 8440), 2 (BA 9203) en 3 (BA 9260). Voor meer info:
www.baerenreiter.com. (Ruud Hoogenboom)
* Jazz Inspirations for Organ 4 for Church Services and Concerts. Edited by
Uwe-Karsten Groß in Collaboration with Gunther Martin Göttsche.
Bärenreiter-Verlag 2017. BA 11210. € 32.95.
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The Messiah van Handel
Zo vlak voor Kerstmis verschijnen er
veel aankondigingen van uitvoeringen van de Messiah van G.F.
Handel. Dat deze compositie Jezus'
hele leven, dood en verrijzenis
omvat, ontgaat veel mensen. Oké, je
moet natuurlijk éérst geboren worden
om te kunnen overlijden, maar toch
.... ! Van de hand van Jonathan
Keates verscheen eind 2017 een
vertaling van zijn boek Messiah. Wie
meer te weten wil komen over de
geschiedenis
van
'Händels
meesterwerk', zoals op de voorkant
staat, vind in dit boek een soepele,
toegankelijke en goed leesbare
handreiking. Keates schreef eerder
biografieën over Handel en Purcell
en is goed ingevoerd in de materie.
In Engeland is dit boek een
bestseller en voor Nederland heeft
de uitgever Pieter Jan Leusink
gevraagd voor een voorwoord. Met
diens talloze uitvoeringen van Passies van Bach en deze Messiah van
Handel bereikt hij een groot publiek, dus qua publiciteit een goede zet.
Maar om deze compositie in het persbericht nou meteen 'een absoluut
meesterwerk van de barokmuziek' te noemen, gaat mij wat ver.
Keates gaat in op de traditie van oratoria, hoe de Messiah is ontstaan, het
compositieproces (in 24 dagen!), de wijzigingen in de loop der tijden en de
ontvangst bij het publiek (bij de première in Ierland een groot succes, maar
in Londen was men minder enthousiast). Leuk is het om te lezen over zijn
haat/liefde-verhouding met tekstschrijven Jennens.
In de bijlagen niet alleen het volledige Engelse libretto, maar ook de
scenische structuur (heel interessant), een tijdlijn van het leven van Händel
en zijn wereld (leuk voor een breed publiek), voetnoten/bibliografie en
namenregister. Al met al in slechts 214 pagina's een goed boek voor
'algemeen gebruik' als inleiding op deze compositie. En in het midden een
aantal fraaie kleurenreproducties. (Ruud Hoogenboom)
* Jonathan Keates, Messiah, over de geschiedenis van Händels
meesterwerk, 214 blz., uitg. Ambo|Anthos, ISBN 978 90 263 4088 8, € 20,(e-book, € 12,99)
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The crucifixion of Jesus
Met zijn rustige en warme stem bezingt Fernando Ortega op deze cd een
bijzondere reis door de lijdensweek. Alle liederen en teksten zijn
geconcentreerd rond Jezus' lijden en sterven. De cd begint met een
schitterend loflied 'Blessed Be Our God'. Daarna volgen onder andere
nummers over Jezus' strijd in Getsemane ('Stay With Me Here' en 'Your Will
Be Done') en Zijn kruisiging ('Psalm 22'). In totaal elf indringende ballads,
afgewisseld met zes Schriftlezingen. Een soort combinatie van The Passion
en Festival of Lessons and Carols, maar dan voor de Passietijd. (RH)
* The Crucifixion of Jesus, Fernando Ortega, Word (distr. Neema/Ecavata,
art.nr. 700261457987), speelduur 49 min., € 14,95.

Litanie van het Heilig Sacrament
Zelf had hij er tot 1998 nog nooit van gehoord, maar Ton van Eijk, ouddocent aan de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam en Utrecht
en oud-voorzitter van de Raad van Kerken is er voor gaan zitten. Zijn
onderzoek en uiteenzetting van de vele aanroepingen in de litanie van het
Heilig Sacrament (in het Nederlands taalgebied weinig bekend), leverden
een boekwerk waarover gezegd wordt dat het "internationaal enig in zijn
soort is".
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In de 17e en 18e eeuw waren er veel
litanieën verspreid. Stukjes lokale
volksvroomheid
waarvoor
geen
toestemming van de universele Kerk
nodig was. Voor genoemde litanie
kwam die dan ook pas in 2013 onder
paus
Franciscus.
Het
wetenschappelijke boek vermeldt dat
het ergens tussen 1563 (einde
Concilie van Trente) en 1594, het
sterfjaar van Palestrina, die hem als
eerste op muziek heeft gezet, moet
zijn gemaakt. Van Eijk noemt een
reeks Midden-Europese componisten
die hetzelfde deden, onder wie vader
en zoon Mozart, Michael Haydn,
Giovanni Alberto Ristori en Jan
Disma Zelenka. De litanie is dus
behoorlijk populair geweest.
Het boek is ook voor niet-theologen zeer goed leesbaar. Het is een
aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de verhouding tussen kunst
en godsdienst. (RH; bron: KN 40, 6-10-2017; www.betsaida.org)
* Ton van Eijk, Levend Brood voor onderweg. Een theologisch commentaar
bij de litanie van het Heilig Sacrament, uitg. Betsaida, 204 blz., € 15.50,
ISBN 978 94 91991 43 1

Ter overweging
Hieronder een tweetal korte columns. Reageren mag uiteraard.
Nieuw digitaal orgel in de Sixtijnse kapel (!)
Wat zo'n vijf decennia geleden nog 'vloeken in de kerk' zou zijn, als we de
pauselijke geschriften 'Musicae Sacrae' (encycliek, 1955) en 'Musica
Sacrum' (instructie, 1967) mogen geloven, is onlangs realiteit geworden in
het Vaticaan. In de Sixtijnse kapel is half december 2017 een nieuw orgel
geplaatst en in gebruik genomen. Het betreft een modern Allen-orgel met
authentieke pijporgelstemmen. Er werd onder meer voor een digitaal orgel
gekozen, omdat restauratie van het historische pijporgel in de kapel haast
onbetaalbaar zou zijn. "Met de plaatsing van dit unieke instrument gaan de
wensen van de pauselijke organisten in vervulling bij hun taak als
begeleiding van de kerkmuziek", aldus Henk Loonstra van Loonstra Orgels,
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importeur van Allen Organ in de Benelux, in het Katholiek Nieuwsblad, nr.
51/52, 22 december 2017. Zullen we dan ook maar gelijk plastic bloemen,
'die niet van echt te onderscheiden zijn', wereldwijd invoeren? (Ruud
Hoogenboom)
Als u hierop wilt reageren, graag! Uw stukje kunt u mailen naar
redactie@kdov.nl.
China zet de kerstman in tegen Kerstmis
In dezelfde krant wordt Carola Binney aangehaald, die een jaar Engelse les
gaf in China. De Chinese steden steken de uitbundige kerstversiering in
westerse winkelcentra naar de kroon. De politiek lijkt "exclusief in te zetten
op het commerciële aspect dat het christelijke feest heeft gekregen, zodat
de oorsprong ervan op de achtergrond raakt. Als concreet voorbeeld noemt
ze dat de laatste jaren zo populaire uitvoeringen van Händels Messiah
eerst van theater in Beijing naar een aula van een school werd verbannen,
en dit jaar volledig geschrapt is". Misschien een ideetje voor D66-coryfee
Alexander Pechtold, die ook het christendom 'achter de deuren' wil en
vooral úit het publieke domein? Dat hebben wij weer .... loopt ons
vooruitstrevende land àchter bij China, Alexander!
"Dat alles zou passen in het beleid van de communistische partij om het
christendom, dat zich ondanks alle repressie blijft verspreiden, onder
controle te brengen". (Ruud Hoogenboom)
Als u hierop wilt reageren, graag! Uw stukje kunt u mailen naar
redactie@kdov.nl.
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