Orgaan van de Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging

KDOV-blad

Lente 2019

KDOV (opgericht 21 april 1917)
KDOV-blad verschijnt 4 x per jaar
Voorzitter:
Ton (dr. A.A.M.J.) van Eck, Koningin Wilhelminalaan 532, 2274 BM Voorburg
voorzitter@kdov.nl – tel. 070 - 383 23 49
Vice-voorzitter:
Ruud (R.W.H.) Huijbregts, Poolsterlaan 8, 5632 AN Eindhoven
ruud.huijbregts@gmail.com – tel. 040 - 290 34 28 – fax. 0842 - 23 22 13
Secretaris intern:
Naoko (N.) Shimizu – Haarlem – secretaris@kdov.nl – 06 3756 7235
Postadres: Croeselaan 345, 3521 BV Utrecht
Secretaris extern:
Stephan (S.) van de Wijgert, Croeselaan 345, 3521 BV Utrecht
secretaris@kdov.nl – tel. 06 442 97 158
Penningmeester:
Ben (ir. B.A.G.) Hillen, Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer
penningmeester@kdov.nl – tel. 079 - 341 85 75
Geestelijk Adviseur:
Diaken Eric (Drs. E.H. A.) Fennis
Ereleden:
Gemma Coebergh, Paul Houdijk en Fons Kurris
KDOV-blad
Hoofdredacteur KDOV-blad:
Ruud (drs. R.T.M.) Hoogenboom
redactie@kdov.nl – tel. 0228-562632
Eindredacteur KDOV-blad:
Ben (ir. B.A.G.) Hillen, Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer
Doel:
De vereniging heeft ten doel de bevordering van het liturgisch en artistiek stijlbegrip
van de kerkmusici, werkzaam binnen de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie
en de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden.
Voorwaarden voor het lidmaatschap:
Een bepaalde mate van vakbekwaamheid in muzikaal en liturgisch opzicht,
ten minste op het niveau van de eisen voor het getuigschrift van de KDOV.
De contributie 2019 bedraagt:
gewoon lidmaatschap € 41,- , 65+ lid € 29,- en reeds lid in 2004 tevens 65+ € 19,-.
Bankrekening NL42INGB0001031344 t.n.v. KDOV, Zoetermeer
Website: www.kdov.nl

Webmaster: Ben Hillen – webmaster@kdov.nl

Opgaaf van leden en adreswijzigingen aan de secretaris.
Technische afwerking mededelingenblad: Ben Hillen
Druk & verzending: SchultenPrint, Zoetermeer
ISSN-nummer 1388-2341

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ............................................................................................. 1
Van de bestuurstafel ..................................................................................... 1
Mededelingen ............................................................................................... 1
Personalia ..................................................................................................... 4
Vraag en aanbod .......................................................................................... 6
Een recept voor verjonging:
sterk artistiek aanbod en meer maatschappelijke activiteiten ............ 7
ZZP en ook winst maken .............................................................................. 8
Korte berichten .............................................................................................. 9
Activiteiten ................................................................................................... 13
Maarschalkerweerd en zoon in kerkorgels deel 2 ...................................... 23
Orgelbouwnieuws ....................................................................................... 29
Nieuwe uitgaven ......................................................................................... 34
Overwegingen / reacties ............................................................................. 46

Van de bestuurstafel
Het bestuur en de redactie wensen u veel succes met uw voorbereidingen,
een gezegende Goede Week en Zalig Pasen !

Mededelingen
Jaarvergadering KDOV in Hengelo op zaterdag 12 oktober 2019
Noteer vast in uw agenda: Jaarvergadering KDOV op zaterdag 12 oktober
2019, in en rond de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. (BH; april 2019)
Voortgang ontwikkeling rechtspositie
In de komende overlegvergaderingen van de KDOV met de economen zal
worden gesproken over de onderwerpen: combi-functie, honorering
voorbereidende werkzaamheden en toe te voegen rechtspositie-elementen
in ZZP-overeenkomsten. (BH; 10 april 2019
Honorering zondagsviering voor kerkmusici naar
één uur en één kwartier
Eerder kondigden wij aan dat de honorering van de vieringduur op zondag
met een kwartier is uitgebreid per 1 januari 2019. Wanneer uw parochiebestuur deze aanpassing niet honoreert, terwijl u veronderstelt daar recht
op te hebben, dan horen we dit graag van u. (BH; april 2019)
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Salarissen kerkmusici 2019
Per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd.
Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal
arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van
toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur
van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur
en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.).
De honorering per uur wordt vastgesteld naar bevoegdheid en naar
uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de
genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De
honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2019 met 1,8 %
[2018: 1,5%] verhoogd (afgerond op € 0,05) en als volgt vastgesteld:
Dirigent of organist
III
II
I

Dirigent en organist
III
II
I

Dienstjaren
1
21,25

24,50

27,50

33,00

38,10

43,30

2

21,75

25,30

28,50

33,10

39,00

44,45

3

22,30

26,15

29,60

34,60

39,90

45,45

4

22,90

27,05

30,70

35,20

40,80

46,60

5

23,40

27,85

31,75

35,80

41,65

47,70

6

23,95

28,60

33,00

36,35

42,45

48,80

7

24,50

29,45

34,00

36,85

43,40

49,90

8

25,00

30,25

35,05

37,35

44,30

50,95

9

25,50

31,00

36,15

37,90

45,10

51,95

10 of meer 26,05

31,75

37,25

38,50

45,90

53,00

Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor
drie categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Beleidsnota
voor Kerkmusici).
Niveau I: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te zijn
van hetzij het diploma Kerkmuziek afgegeven door de Stichting Nederlands
Instituut voor Kerkmuziek, hoofdvak(ken) koor-directie en/of orgel, hetzij het
diploma Uitvoerend Musicus Koordirectie en/of Uitvoerend Musicus Orgel
van een Nederlands conservatorium of daarmee gelijk te stellen instelling,
tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q. het PrakKDOV-blad Lente 2019 | 2

tijkdiploma Kerkmuziek, orgel.
Niveau II: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te
zijn van een Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie en/of orgel.
Niveau III: voor deze functie dient de dirigent en/of organist in het bezit te
zijn van een bevoegdheidsverklaring, afgegeven door de Commissie
Bevoegdheidsverklaringen voor de Kerkmuziek (KDOV), bedoeld in de
Interdiocesane regeling voor de kerkmuziek, na een door de kandidaat
afgelegd examen, met aantekening voor dirigent en/of organist.
De salariëring van de kerkmusicus, die niet valt onder de hiervoor
genoemde bevoegdheid categorieën, maar die een arbeidsovereenkomst
heeft gesloten met het bestuur, luidt in 2019 als volgt:

Groep A
Groep B

Dirigent of organist
19,90
13,50

Dirigent en organist
29,80
19,90

De indeling in groep A of groep B wordt overgelaten aan het overleg tussen
bestuur en de kerkmusicus. Voor deze categorie van personen is het
Rechtspositiereglement niet van toepassing.
Pensioenregeling.
Ter zake van kerkmusici in loondienst en voor zover vallend onder het
Rechtspositiereglement kerk-musici [dirigenten & organisten] in bisdommen
van de R.-K. Kerkprovincie Nederland, dient te worden opgemerkt dat in
verband met de wijzigingen in de pensioenwet per 1 januari 2014 een
nieuwe regeling is getroffen voor de pensioenen van kerkmusici. Voor
kerkmusici die een dienstverband hebben met parochies (dus niet voor
freelancers) geldt dat zij verplicht moeten worden opgenomen in de speciale
pensioenregeling voor kerkmusici, welke is ondergebracht bij Centraal
Beheer/Achmea. De reden voor deze verplichting is dat het hier gaat om
een collectieve verzekering vanuit de RK Kerkprovincie, die voor deze
regeling wordt beschouwd als één werkgever. In de andere pensioenregelingen die vaak voorkomen bij parochies (de regelingen van het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds Nederlandse
Bisdommen) zijn kerkmusici ook nadrukkelijk uitgezonderd als verzekerden
en horen daar dus ook niet te worden ondergebracht. De administratie van
de pensioenregeling voor kerkmusici (alsmede de facturering van de
premie) is ondergebracht bij de heer E. Moons van het administratiekantoor
EdCoMo B.V. (bereikbaar via telefoonnummer 035-6461215 of per mail
e.moons@edcomo.nl).
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Contributie KDOV 2019
In de Algemene Ledenvergadering KDOV van 13 oktober 2018 is besloten
de indexering van contributietarieven weer van toepassing te laten zijn.
Voor dit jaar is er geen effect. De tarieven blijven ongewijzigd.
De contributie 2019 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,--. (BH; 12 april 2019)
Automatische incasso
In de Algemene Ledenvergadering KDOV van 13 oktober 2018 is uit
oogpunt van kostenbesparing en doelmatigheid het besluit genomen om de
standaard wijze van contributie-inning te wijzigen naar automatische
incasso. Een groot deel van de leden is in de afgelopen jaren al hiertoe
overgegaan. Wie nog geen machtiging had afgegeven, ontvangt daarom
per post een machtigingsformulier met het verzoek om dit in te vullen en
terug te sturen.
Mocht u grondige bezwaren hebben tegen automatische incasso, dan kunt
u dit in genoemd formulier ook kenbaar maken waarna het bestuur met u
hierover in overleg zal treden.
Nadat wij uw ondertekende machtigingsverklaring hebben terug ontvangen,
zenden wij u in april/mei onze factuur per e-mail enkele dagen vóór de
automatische incasso. Leden die reeds hun contributie 2019 overmaakten,
worden verzocht het machtigingsformulier nu wel in te vullen, waarbij er dit
jaar door de KDOV voor hen nog niet geïncasseerd zal worden.
U kunt een incassomachtiging altijd weer opzeggen met een e-mail aan
penningmeester@kdov.nl. Daarnaast kunt u iedere incassoboeking (zowel
terecht als onterecht) weer ongedaan maken door te storneren
(terugboeken) (bij ING onder Betalen>Incasso’s). (BH; 12 april 2019)
Is uw adres of e-mailadres gewijzigd?
Wanneer uw adres of e-mailadres is gewijzigd, vragen wij u dit door te
geven aan penningmeester@kdov.nl. (BH; 12 april 2019)

Personalia
Nieuw adres:
T.G.M. Liesting , Woonzorgcentrum Randmeer, Westeinde 14, kamer 328,
3844 DE Harderwijk.
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Overleden:
W. (Wim) van W. van Dijk, Alberdingk Thymstraat 14, 4873 EC EttenLeur, 3 februari 2019.
40-jarig jubileum René Verwer
Op zondag 3 februari 2019 vierde ons KDOV-lid René Verwer zijn 40-jarig
jubileum als dirigent/organist in de O.L.V. ten Hemelopnemingparochie in
Werkhoven. Vijftien maanden geleden was hetzelfde jubileum al bij de St.
Nicolaasbasiliek in IJsselstein. René begon in 1977 in IJsselstein en nog
geen anderhalf jaar later kwam daar Werkhoven bij. Die combinatie is altijd
goed gegaan. Sinds jaar en dag zit hij zondagochtend om 9.30 uur in
Werkhoven en om 11.00 uur in IJsselstein. Beide koren hebben last van
vergrijzing: Ze kunnen de koortrap niet meer op, stem wordt minder
en velen zijn inmiddels overleden. In september 2019 stopt hij in
IJsselstein.
De viering in Werkhoven werd op 3 februari voorgegaan door Adri
Verweij en Anton Vernooij. Vernooij, die hem indertijd adviseerde om in
Werkhoven te solliciteren, sprak na afloop van de viering een
‘laudatio’. Met beiden heeft René veel samengewerkt en Vernooij zat in
2008 ook in de promotiecommissie bij de verdediging van zijn proefschrift.
René werd verrast met de gouden eremedaille van de Ned. St.
Gregoriusvereniging. Van het koor kreeg hij een mooi kunstwerk van een
geïnspireerde koordirigent. Hij hoopt in Werkhoven nog enige jaren te
kunnen blijven. We wensen René Verwer een mooi afscheid toe in
IJsselstein en nog vele mooie, muzikale jaren in Werkhoven.
Tot slot: het Maarschalkerweerd-orgel in de St.Nicolaasbasiliek te IJsselstein wordt in het najaar 2019 schoongemaakt en gerestaureerd. René
heeft hier jarenlang voor gepleit (maar is dan niet meer in functie) en is
graag bereid na afloop hiervan in het KDOV-blad te publiceren. (Ruud
Hoogenboom)
Willibrordpenning voor Clemens Nieuwenhuis
Clemens Nieuwenhuis kreeg zondag 17 februari tijdens een feestelijk
Eucharistieviering in de Pauluskerk te Raalte de Willibrordpenning uitgereikt
door vicaris R. Cornelissen.
Dit, omdat hij 60 jaar werkzaam was in de kerkmuziek. De zang tijdens
deze viering werd verzorgd door het gemengde koor van de Pauluskerk en
de schola van de Broederenkerk uit Deventer.
Dhr. Nieuwenhuis begon op 17 jarige leeftijd als organist met het
begeleiden van diverse koren in de omgeving van Twello. In 1971 werd hij
organist in de Pauluskerk en even later organist/dirigent van het dames en
herenkoor van deze kerk. Ook na de fusie van het dames en herenkoor tot
gemengd koor was hij nog een groot aantal jaren daar werkzaam.
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Inmiddels is hij bij dit gemengd koor werkzaam als 2e dirigent/organist en
dirigent bij de schola in Deventer.
Ook werkt hij nog 1x per maand als organist in Zwolle. In het verleden was
Clemens bestuurslid van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het
Aartsbisdom Utrecht
Regelmatig is hij nog in Lourdes te vinden om daar als dirigent, organist en
cantor de diverse diensten te begeleiden.
Voor al deze werkzaamheden werd hij door vicaris Cornelissen uitvoerig
bedankt en onderscheiden met bovengenoemde penning van het
Aartsbisdom Utrecht.
Jos Laus 50 jaar kerkmusicus
Het is deze zomer vijftig jaar geleden dat Jos Laus (1953) zijn eerste
schreden zette op het pad dat zich tot een glansvolle carrière als
kerkmusicus heeft ontwikkeld. Cantemus Domino heeft al ruim vijftien jaar
het voorrecht gebruik te mogen maken van zijn grote muzikaliteit, zijn
indrukwekkende vaardigheid en deskundigheid als organist en dirigent, en
niet te vergeten zijn grote persoonlijke inzet.
Het jubileum zal op zondag 26 mei tijdens de Hoogmis van 10.15 uur in de
St. Jacobus de Meerdere-kerk, Parkstraat 65A in Den Haag gevierd
worden. Aansluitend is er een receptie in de pastorie (Willemstraat 60).
Bovendien zal Jos op zaterdag 25 mei om 16.00 uur in dezelfde kerk een
orgelconcert geven.
Omdat hij dit najaar ook met pensioen zal gaan, heeft dit jubileum deels ook
het karakter van een afscheid.
De organisatie wil graag uiterlijk een week van tevoren horen met hoeveel
personen ‘men’ denkt te komen. Daarvoor kunt u mailen naar cantemusdomino@hotmail.com. (Jacques Duivenvoorden, voorzitter van Cantemus
Domino).

Vraag en aanbod
Muzikale nalatenschap André Verwoerd
Na het overlijden van André Verwoerd op 9 december 2018 hebben zijn
oud-studenten Lambert van Eekelen en Hans van Gelder de taak op zich
genomen diens verzamelingen bladmuziek en muziekliteratuur tijdelijk te
beheren. Het was de wens van de overledene en is de wens van zijn
kinderen dat partituren en boeken in handen komen van organisten en
andere geïnteresseerden in de geschiedenis van met name de
orgelmuziek. Daartoe wordt op zaterdag 15 juni aanstaande een dag
belegd in het Bartholomeushuis, Markt 19a, 4761 CE Zevenbergen. Van 10
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uur tot 16 uur kunt u het tentoongestelde inkijken en boeken en/ of
bladmuziek aanschaffen. Voor de boeken wordt een passende prijs
gevraagd, voor de partituren wordt een gift naar draagkracht gevraagd. Het
eindbedrag zal t.z.t. worden overhandigd aan vertegenwoordigers van het
Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, de stad waaraan André zich zo
nauw verbonden wist. Zevenbergen is uitstekend te bereiken per auto en
trein, de kerk bevindt zich op slechts vijf minuten lopen vanaf het station.
Om deze dag ook in klinkende zin tot iets bijzonders te maken is er de
gelegenheid tussen 13.00-16.00 uur de Zevenbergse drieklaviers orgels
van de r.-k. Bartholomeuskerk en de protestantse Catharinakerk te
bespelen (resp. Verschueren 1947 en Flentrop 1954). U bent ook met het
oog hierop van harte uitgenodigd om op 15 juni naar Zevenbergen te
komen. Meer info: kjvangelder@outlook.com (RH; bron: NotaBene, april
2019)

Een recept voor verjonging: sterk artistiek aanbod
en meer maatschappelijke activiteiten
Amateurkunstverenigingen, waaronder onze kerkkoren ook onder vallen,
zijn van groot belang, zeker nu eenzaamheid volksziekte nummer 1 dreigt
te worden en voorzieningen als parochies en muziekscholen omvallen. De
verenigingen zijn echter wel vergrijsd. Om meer jongeren te trekken zullen
de bakens rigoreus moeten verzet, zo blijkt uit de VerenigingsMonitor 2018
van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA).
De verenigingen staan al langer onder druk als gevolg van sociaal-culturele
ontwikkelingen als individualisering, informalisering (informeler; niet meer
vast willen leggen) en digitalisering. De vraag hoe het met de
amateurkunstverenigingen gaat is nog urgenter geworden nu de
‘participatiesamenleving’ de laatste jaren hoger op de beleidsagenda’s is
komen te staan. Ook parochiekoren zijn daar een schoolvoorbeeld van:
vrijwillig een voorziening voor kunstbeoefening besturen en financieren. Het
stimuleert de leefbaarheid en bevordert de sociale samenhang van een
parochie of gemeenschap. Maar nu steeds meer fysieke voorzieningen als
kerken of muziekscholen verdwijnen blijken die van nog grotere waarde,
zeker in de meer landelijke gebieden.
Voor de VerenigingsMonitor 2018 vulden ruim 800 verenigingen en
stichtingen hun gegevens in. Opvallend is, dat twee-derde van de leden van
amateurkunstverenigingen ouder zijn dan 50 jaar. En dat is geen
afspiegeling van de maatschappij, waar ze 40% van de bevolking omvat.
Op zich is het mooi dat ouderen zich thuis voelen binnen een vereniging of
parochiekoor en daar wat van hun gading vinden. Maar door parochiefusies
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en sluitende kerken zit daar ook een groot pijnpunt. Vooruitlopend hierop
zullen dus in toenemende mate parochiebesturen op weg naar een fusie of
‘personele unie’ moeten zoeken naar wegen om koorfusies voor te
bereiden door interparochiële samenwerking tijdig in gang te (laten) zetten.
Bijna 70% van de verenigingen ziet gezelligheid en ontmoeting als
belangrijkste doelstelling; artistieke ontwikkeling en prestaties worden
minder genoemd. Bij parochiekoorleden zal daar ook wel liturgische
dienstbaarheid bij komen.
Van de jongere kunstbeoefenaars (tot 20 jaar) is slechts 9% lid van een
vereniging, terwijl ze 17% van de bevolking uit maken. Als we jongeren aan
ons willen binden moeten dus de bakens verzet worden.
Op de vraag ‘hoe’ je dit aan moet pakken, geeft dit onderzoek geen kanten-klaar antwoord. Opmerkelijk slagen instrumentale muziekverenigingen
als harmonieën, fanfares en brassbands voor bijna een kwart van hun
leden uit kinderen tot 20 jaar te bestaan! Zij scoren beter op hun artistiek
aanbod (!) en op hun maatschappelijke oriëntatie. Zo werken ze vaker
samen met externe partijen (vooral met scholen) en organiseren ze vaker
extra sociale activiteiten voor de leden, zoals kampen, bingoavonden e.d.
Dus naast gezelligheid en ontmoeting zijn een sterk artistiek aanbod en een
meer maatschappelijke oriëntatie wellicht dé sleutels tot een verjonging van
onze parochiekoren.
Voor mijn gevoel zouden alle parochiekoren onder één bestuur dan het
best tot hun recht komen.
De publicatie Verenigingen voor kunstbeoefening in cijfers.
VerenigingsMonitor 2018 is gratis te downloaden via www.lkca.nl . (Ruud
Hoogenboom)
Bron voor dit artikel: Recept voor verjonging: beter lesaanbod en meer
gezelligheid, in: Cultuurkrant NL, maart 2019)
LET OP: Reacties zijn welkom op: redactie@kdov.nl (RH)

ZZP en ook winst maken
Waar moet je op letten, wil je als zzp’er winst maken? Die vraag
beantwoordde koordirigent en accountant Annalisa Schmad in ZingMagazine, nr.85, febr./maart 2019. Hier haar “fiscaal handige tips”:
1) Zorg dat je ondernemer bent volgens de criteria van de
belastingdienst.
2) De belangrijkste aftrekposten voor de zzp’er:
a) Aftrekbare zakelijke kosten (niet vergeten dat scholing,
workshops, deskundigheidsbevordering etc. hier allemaal onder
vallen)
b) Zelfstandigenaftrek:
KDOV-blad Lente 2019 | 8

I.

Zorg dat je aan het urencriterium voldoet, namelijk 1.225
uur en minimaal 50% van je totaal aantal gewerkte uren
op kalenderjaarbasis, ook al start je halverwege het jaar;
II.
Dit is erg ruim te definiëren: alle indirecte uren tellen ook
mee. Het gaat erom dat je het zou kunnen uitleggen aan
een belastingambtenaar.
c) Dotatie oudedagsreserve
d) Startersaftrek (eenmalige)
e) MKB-winstvrijstelling
f) Investeringsaftrek
g) Heffingskorting
h) Arbeidskorting
i) Alle aftrekposten zijn stapelbaar en worden afgetrokken van het
belastbaar bedrag. De twee kortingen worden toegepast op het
berekende te betalen belastingbedrag.
3) Je kunt ook in aanmerking komen voor andere toeslagen en
inkomensafhankelijke regelingen zoals:
a) premiebijdrage inkomensafhankelijke zorgverzekeringswet;
b) kinderopvangtoeslag;
c) kindgebonden budget;
d) huurtoeslag;
e) zorgtoeslag
Vraag je belastingadviseur of accountant/boekhouder of je in aanmerking
komt voor deze regelingen. Het loont zich om dit uit te zoeken!
Voor meer info: www.eduvox.nl

Korte berichten
Hendrik Andriessen en Albert de Klerk
De werkenlijsten van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk uit 2015
hebben enkele maanden geleden een update ondergaan. Dit was
noodzakelijk vanwege de vele nieuwe uitgaven van de afgelopen jaren.
Ook kon nog een enkele compositie worden toegevoegd, terwijl hier en
daar de achtergrondinformatie werd aangevuld met nieuwe feiten. De lijsten
zijn integraal te raadplegen op de site van de Andriessen/De Klerk Stichting
(www.andriessendeklerkstichting.nl of kunnen bij Donemus
(www.donemus.nl) zonder kosten integraal worden gedownload.
In de vijftien door Donemus uitgegeven orkestwerken van Hendrik
Andriessen zijn helaas drukfouten blijven staan, enerzijds het gevolg van
slordigheden van de kopiist of corrector, anderzijds van een enkele
onachtzaamheid door de componist. Intussen zijn zeven werken
gecorrigeerd en voorzien van een informatief voorwoord. Het gaat
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om Symfonie I (1930), Symfonie II (1937), Symfonie III (1946) en Symfonie
IV (1954), de Ballet-Suite (1947), de Symfonische Etude (1952) en
de Canzone (1971); van het Ricercare (1949) verscheen twee jaar geleden
een geheel nieuwe partituur. De resterende orkestwerken worden de
komende maanden doorgenomen.
(bron: Nieuwbrief Andriessen-De Klerkstichting, 19 jan. 2019)
Bisschoppenconferentie: zegeningritus bij driekoningenzingen
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 11 december 2018 een
ritus goedgekeurd voor de zegening van driekoningenzangertjes. Het is op
tal van plaatsen op of rond het feest van de Openbaring van de Heer
(Epifanie ofwel Driekoningen) een gebruik dat kinderen, gekleed als de
koningen uit het oosten, rondgaan in parochies om te zingen over de
Bijbelse boodschap van dit feest. Ze dragen een ster bij zich; vandaar ook
de benaming: sterzingen. Bij hun rondgang in parochies wordt door
kinderen geld opgehaald ten bate van noodlijdende kinderen in andere
landen. Ook nemen kinderen vaak “huiszegens” mee die zij aan de mensen
schenken, bij wie zij aanbellen en de evangelische boodschap brengen.
Volgens deze nieuwe zegeningritus worden kinderen bij het
driekoningenzingen uitgezonden vanuit een liturgische plechtigheid. Er is
zowel voorzien in een zegeningritus tijdens een eucharistieviering, als in
een viering van het Woord van God.
Voor de tekst van deze zegeningritus zie:
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/bisschoppenconferentie-zegeningsritusbij-driekoningenzingen. (RH; nieuwsbrief NRL, 27 dec. 2018)
NKF gaat samenwerking aan met Interkultur
Het Nederlands Koorfestival is een samenwerking aangegaan met
concertorganisator Interkultur. Hierdoor kunnen deelnemende koren aan
een van de komende twaalf Provinciale NKF Competities zich nu ook direct
kwalificeren voor de Champions Competitie tijdens de Word Choir Games
in 2020 in Vlaanderen. (RH; bron: ZingMagazine, april/mei 2019)
KVOK vernieuwt websites
In de jaren negentig kreeg het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse
Organistenvereniging (KNOV) een website: www.hetorgel.nl. Nadat de
KNOV en GOV-VvKM zich verenigd hadden in de KVOK kwamen daar drie
websites bij: de verenigingswebsite (www.kvok.nl), de website van Muziek
& Liturgie (www.muziekenliturgie.nl) en de nieuwssite
(www.orgelenkerkmuziek.nl). Het KVOK-bestuur heeft enige tijd geleden
een commissie in het leven geroepen die de huidige situatie met betrekking
tot deze sites in kaart heeft gebracht en met voorstellen kwam om
geconstateerde problemen het hoofd te bieden.
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Aan de hand van de commissievoorstellen heeft het bestuur besloten om
de verenigingswebsite en de twee websites van de KVOK-bladen te
vernieuwen, zodat ze technisch en naar vormgeving weer helemaal bij de
tijd zijn. Voor verspreiding van het (verenigings)nieuws gaat per 1 januari
2019 de maandelijkse nieuwsbrief NotaBene de nieuwssite helemaal
vervangen. Momenteel werkt Han Leentvaar van Inside Services uit
Dordrecht aan vernieuwing van de website van Het Orgel. Daarna volgen
de andere twee sites. Alle werkzaamheden zouden januari 2019 afgerond
zijn. (RH; bron: NotaBene, jan. 2019)
Orgelconcours Assen voor jeugd van 8-18 jaar
De orgelkring Assen organiseerde op zaterdag 30 maart 2019 een
concours voor jongeren van 8 t/m 18 jaar op het Steendam-orgel in kerkelijk
centrum De Bron te Assen. Iedere jongere die orgel, piano of keyboard
speelt, mocht meedoen met één of twee genoteerde stukken naar eigen
keuze, van in totaal maximaal acht minuten. Dit konden zowel orgel- als
pianostukken zijn. Ook konden jongeren meedoen in de categorie ‘duospel’.
Voor meer info: www.orgelkringassen.nl. (RH; bron: NotaBene, febr. 2019)
Duizend zangers bij ‘The Public Domain’
De compositie The Public Domain is
geschreven door David Lang voor duizend
stemmen. Op 5 en 6 juli 2019 wordt het
stuk voor het eerst opgevoerd in
Nederland in een coproductie van het
Nederlands Kamerkoor en de Koor
biënnale in Haarlem en Amsterdam. Het
wordt gezien als (mogelijk) hoogtepunt voor zingend Nederland en iedereen
mag meedoen. De première was op 18 mei 2018 in Berlijn met de Berliner
Philharmonie. Voor meer info en aanmelden: www.thepublicdomain.nl. (RH;
bron: Nederlands Kamerkoor, nr.9, 2018-2019)
Miljoen luistersessies bij Organroxx
De digitale Organroxx Radio van Nico Declerck voorziet in een
behoefte. Dat blijkt wel uit het feit dat de zender op 2 januari
jongstleden de grens van een miljoen luistersessies
passeerde. Begin 2016 ging de Orgelradio.eu van start, omdat
er te weinig aandacht meer was voor orgelmuziek op de
klassieke radiozenders. Anderhalf jaar later werd de zender omgedoopt tot
de zelfstandige, geprofessionaliseerde Organroxx Radio.
De luisteraars van Organroxx Radio komen uit maar liefst 175 landen, met
name uit Nederland, Duitsland, België, de Verenigde Staten en Frankrijk.
Luisteraars uit Roemenië, Uruguay, Amerika en Duitsland luisteren het
KDOV-blad Lente 2019 | 11

langst naar de orgelradio. Dagelijks zijn er momenteel tussen de 5.000 en
12.000 sessies per dag, zodat eind 2019 naar verwachting de grens van
twee miljoen luistersessies gepasseerd zou kunnen worden. Ook de online
bibliotheek blijft groeien, dankzij de vele schenkingen van collega's,
orgelbouwers, labels en orgelliefhebbers. Momenteel zijn er al 4.355
albums klaar om uitgezonden te worden. Meer info: www.organroxx.com
(bron: NotaBene, febr. 2019)
Computergames en klassieke muziek
Het Nederlands Kamerkoor is partner geworden in het onderzoeksproject
GAMPSISS. Daarin wordt onderzocht in hoeverre games en gamification
een actieve luisterhouding kunnen oproepen bij de spelers. Door klassieke
muziek te implementeren in games wordt geprobeerd klassiek repertoire
aansprekend en relevant te maken bij de (veelal jonge) luisteraars. Het
project wordt uitgevoerd door de Hogeschool Codarts Rotterdam, Erasmus
Universiteit, Technische Universiteit Delft en de Willem de Kooning
Adacemie en duurt vier jaar (tot 1 juli 2021). Voor meer info:
www.nwo.nl/onderzoek-enresultaten/onderzoeksprojecten/i/90/28490.html
(RH; bron: Nederlands Kamerkoor, nr.9, 2018-2019)
Overtuig de lokale politiek van cultuur
Hoe overtuig je lokale en provinciale politici van het belang van
cultuureducatie en – participatie? Hoe sluit je aan op de actuele politieke
agenda? Antwoorden op deze vragen vind je in het ‘Handboek
Belangenbehartiging’ van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en
Amateurkunst, de LKCA. Voor meer info: www.lkca.nl/cultuurdeelje. (RH;
bron: Cultuurkrant NL, dec. 2018)
Op weg naar een Restauratorenregister
In 2019 wordt het Restauratoren Register operationeel: een beroepsregister
voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend
cultureel erfgoed. Bij het werk van de restaurator speelt competentie
(kennis, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer
belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan
er onherstelbare schade aan het object optreden. (Inter)nationaal is er meer
en meer een vraag naar ‘erkende restauratoren’. Het Restauratorenregister
gaat die competenties zichtbaar te maken. Het Register vervangt lijsten die
eerder door diverse beroepsverenigingen van restauratoren zijn opgesteld
en bundelt de inspanningen van restauratoren, opdrachtgevers in de
kunstwereld en overheden.
Deskundige restauratoren die hun vak verstaan kunnen hun competentie
laten toetsen en zich laten registreren als Registerrestaurator of als Senior
Registerrestaurator. Het Restauratorenregister is een openbaar register.
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Voor
meer
info:
https://www.stichtingerm.nl/nieuws/wat-houdt-hetrestauratorenregister-in (RH; bron: Nieuwsbrief ERM, 14 dec. 2018)
Kunstenbond FNV: Stop teloorgang muziekonderwijs
Karin Boelhouwer van Kunstenbond FNV luidde op de website van de bond
de noodklok over de muziekscholen en centra voor de kunsten die
omvallen als gevolg van gemeentelijke bezuinigingsoperaties. De
investeringen van het kabinet zijn volgend de bond onvoldoende om
scholen en gemeenten in staat te stellen de komende jaren goed
muziekonderwijs te organiseren. Ook binnenschools gaat het niet goed met
het muziekonderwijs, stelt de FNV: ondanks de extra investeringen door de
minister konden 5000 van de ruim 6500 basisscholen geen gebruik maken
van de stimuleringsfondsen. Wat betreft het binnenschoolse muziekonderwijs stemde de Tweede Kamer op 27 november 2018 voor een motie
aan de regering om te bevorderen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen
meedoen met ‘Meer Muziek in de Klas’, via een jaarlijkse bijdrage van een
half miljoen euro voor 2019 en 2020. (RH; bron: Cultuurkrant NL, dec.
2018)

Activiteiten
Workshop en concert orgelwerken van Andriessen en De Klerk
De Andriessen/De Klerk Stichting organiseert op 17 en 18 mei 2019 een
tweedaagse workshop in de Haarlemse St. Josephkerk. De bekende
organist Leo van Doeselaar zal dan lesgeven over een aantal door hem
geselecteerde orgelwerken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk.
Deze gratis workshop is bedoeld voor conservatoriumstudenten orgel en
net afgestudeerde organisten. Toehoorders zijn welkom tegen een kleine
vergoeding.

Andriessen/De Klerk Festival 2017, foto: Vincent van Buuren
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(advertentie)

De R.K. parochie H. Kruis is voor de locatie Raalte voor één van haar
kerken, de basiliek van de H. Kruisverheffing, op zoek naar een
enthousiaste
dirigent (m/v)
Hij of zij neemt de leiding van het gemengde koor van de basiliek op zich.
Het gemengde koor van de H. Kruisverheffing repeteert elke
donderdagavond van 19.30u tot 20.45u en zingt om de week in de
zondagse viering.
Tevens geeft het koor één keer per jaar een concert tijdens het Sallands
Oogstfeest ‘Stoppelhaene’.
Het gemengde koor is een gemotiveerd, enthousiast koor met zo’n 60 zeer
trouwe leden.
Het koor heeft een uitgebreid repertoire van een- en meerstemmige
kerkmuziek opgebouwd.
Wij zoeken bij voorkeur een dirigent die ervaring heeft met het dirigeren
van een koor maar bovenal iemand die goed contact kan maken met een
koor.
Het honorarium is conform de richtlijnen van het bisdom.
Wij willen iedereen die belangstelling heeft een groot koor te dirigeren
uitnodigen om te solliciteren.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met het secretariaat van het
koor: Mariet Huisman, wimmariethuisman@gmail.com of met de voorzitter:
Gerard Pronk, gpronk@hotmail.com of telefoonnummer 0611167171.

Tijdens het Andriessen/De Klerk Festival 2017 verzorgde Leo van
Doeselaar – zelf een oud-leerling van Albert de Klerk – al een workshop
over de orgelwerken van Andriessen en De Klerk. De reacties waren zo
positief, dat studenten en net afgestudeerde organisten opnieuw de unieke
kans krijgen om kennis te maken met dit bijzondere repertoire. Van
Andriessen zijn geselecteerd de Sinfonia (compleet) en de nummers 2 en 3
uit de Quattro Studi. Van Albert de Klerk behandelt Leo van Doeselaar
Vexilla regis, Toccata en Passacaglia uit de Tien Orgelwerken, het
Ricercare en ‘Dic nobis Maria’ (meditatie 1) uit de Tres Meditationes
Sacrae.
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De workshop vindt plaats in de Haarlemse St. Josephkerk, de kerk waaraan
Andriessen en De Klerk zelf verbonden zijn geweest. In de ochtend vinden
de lessen van Leo van Doeselaar plaats. 's Middags krijgen de actieve
deelnemers de gelegenheid om op het Adema-orgel te studeren. De twee
workshopdagen worden op zondagmiddag 19 mei afgesloten met een
openbaar concert in de St. Josephkerk. De deelnemers zullen daarbij het
resultaat aan het publiek laten horen. Dit concert is gratis toegankelijk.
Conservatoriumstudenten en net afgestudeerde organisten kunnen zich als
actieve deelnemers aanmelden bij de Andriessen/De Klerk Stichting.
Toehoorders kunnen de workshop bijwonen tegen een vergoeding van 15
euro per ochtend en 25 euro voor beide ochtenden. Meer informatie en de
mogelijkheid tot aanmelden op de website van de Andriessen/De Klerk
Stichting: www.andriessendeklerkstichting.nl.
Plaats: St. Josephkerk, Jansstraat 43, Haarlem
Data workshop: vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019 (9.30-14.00 uur)
Deelnemers gratis toegang; toehoorders € 15,- per ochtend en € 25,- voor 2
ochtenden. Datum concert: zondag 19 mei 2019 (aanvang 15.30 uur)
Toegang gratis, collecte bij de uitgang.
Voor meer info: www.andriessendeklerkstichting.nl of 023 – 547 63 26,
adkstichting@gmail.com (RH; persbericht 8 febr. 2018)
Presentatieconcert nieuwe Franck-orgelopname
Op vrijdag 17 mei (20.15 uur)
vindt in de Oud-katholieke kathedraal te Utrecht (Willemsplantsoen, t.o. Utrecht CS/Hoog
Catharijne) de presentatie plaats
van de nieuwe 3 CD-box 'César
Franck – de twaalf orgelwerken,
en meer'. Piet van der Steen
speelt op het Cavaillé-Coll-orgel
in de Notre Dame te Épernay (F).
De polyfone gelaagdheid in veel
Franck-orgelwerken vraagt helderheid in de stemmenbeweging;
daarenboven vraagt Franck een
Front van het orgel te Épernay, Frankrijk
klankscala van mystieke introversie tot en met een imposant
Grand choeur, dat een grote ruimte vult, maar niet overschreeuwt.
Het fraaie orgel in de monumentale neo-gotische kerk (1905) Notre-Dame
te Épernay is een instrument uit de zg. middenperiode van Cavaillé-Coll:
een romantisch klankbeeld; de intonatie kent nog 'klassieke' elementen.
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Opgenomen zijn zestien orgelwerken ('de twaalf' plus nog vier pièces
posthumes); op harmonium speelt Piet van der Steen een Suite uit
l'Organiste en de bekende Prélude, fugue, variation in Francks eigen
bewerking voor harmonium en piano op een Debain- drukwindharmonium
uit 1859, met Niek de Vente, piano.
In het booklet staan artikelen over de in onze tijd actuele tempoproblematiek bij Franck; over 'wat is het beste orgel voor Franck?' en over
speeltechnische problemen bij Franck.
Piet van der Steen hield zich in zijn inmiddels meer dan vijftigjarige
organistenloopbaan langdurig bezig met Francks kunst, met zowel zijn
orgel- als met zijn harmoniumwerken.
Al in 1976 behaalde hij de Eerste Prijs
op het eerst gehouden Nationaal
Concours César Franck in Haarlem; in
1985 realiseerde de toen pas
opgerichte Stichting Orgelprojecten
Nederland op zijn initiatief het
omvangrijke project 'César Franck en
het orgel ten tijde van het Second
Empire', waarin ook veel onbekend
Piet van der Steen (foto: Han Haitjema)
orgelwerk van Franck en tijdgenoten
boven water kwam.
De 3 CD-box 'César Franck – de twaalf orgelwerken, en meer' wordt in
opdracht van Stichting Orgelprojecten Nederland uitgebracht door Excellent
Recordings uit Nunspeet.
In het concert op 17 mei speelt Piet van der Steen werken van Titelouze,
Messiaen, Franck en Reger. De presentatie vindt aansluitend plaats met de
uitreiking van een exemplaar van de nieuwe tripel cd-box aan enkele
personen die zich voor de totstandkoming van deze productie verdienstelijk
hebben gemaakt.
De toegang is vrij; iedere belangstellende is welkom. De nieuwe productie
is eenmalig voor een gereduceerde prijs verkrijgbaar. Voor meer info:
stg.orgelprojecten@gmail.com
10 jaar Orgelkids - 4 juli 2019
Op donderdag 4 juli 2019 viert Orgelkids een jubileum: het gelijknamige
project bestaat dan 10 jaar! Een moment om mensen samen te brengen en
inspiratie te delen, maar ook om praktische ervaringen op te doen in de
vorm van workshops. En natuurlijk is het geen feest zonder muziek: het
Doe-orgel verlangt naar eigen composities.
Orgelkids liet in 5 jaar tijd circa 6.000 kinderen het speciaal voor kinderen
ontworpen Doe-orgel bouwen en bespelen, en werd daarmee wereldwijd
bekend. Het fraaie ontwerp van Wim Janssen voorziet in de behoefte om
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kinderen van alle leeftijden het orgel te laten ontdekken als ambachtelijk
gemaakt muziekinstrument. Maar het begon allemaal in juli 2009 als een
website met ideeën en tips voor educatieve activiteiten rond het orgel (in
aanvulling op het Lydia Vroegindeweij Fonds, een zogeheten ‘fonds op
naam’, ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds).
Inmiddels groeide het project uit tot een internationale beweging van
mensen met hetzelfde doel: kinderen kennis te laten maken met het
pijporgel.
Naast Orgelkids in Nederland kreeg het project steeds
meer vertakkingen en nu kun je Orgelkids en het Doeorgel vinden in: Vlaanderen, USA, Canada, Zweden,
Taiwan, China, Duitsland, Groot-Brittannië en binnenkort
in Zwitserland. Met overal hetzelfde concept en het Doeorgel als leskist en instrument. Ook in Nederland zijn er
op meer plaatsen Doe-orgels te vinden. Inmiddels zijn er
meer dan 50 Doe-orgels in de wereld! Het mooie is dat iedereen staat voor
hetzelfde doel, dat ook het motto voor ons jubileum vormt:
“Breng het orgel naar de jeugd, breng de jeugd naar het orgel”.
Het 10-jarig bestaan is een fijne aanleiding om de verzamelde ervaring en
kennis te delen met iedereen die zich wil inspannen om kinderen kennis te
laten maken met de ‘koning van de instrumenten’. We vieren dat jubileum
op 4 juli 2019 met:
• een inspiratiedag in Amersfoort voor iedereen, die praktische tips wil
ontvangen voor het opzetten en uitvoeren van een educatief project
rond het orgel;
• een bronnenboek met didactische activiteiten: ‘Orgel in de klas,
leerdoelen en lesactiviteiten rond muziek-, techniek- en
erfgoededucatie’;
• een compositiewedstrijd voor het Doe-orgel.
Voor meer info: www.orgelkids.nl/jubileum (RH)
Educatief programma Orgelmuseum
Eind januari 2019 bracht groep 6 van Basisschool De Regenboog in
Doornspijk een bezoek aan het Nationaal Orgelmuseum te Elburg. De
kinderen beleefden die ochtend een primeur: ze mochten als eerste groep
het gloednieuwe educatieve programma van het muzikaalste museum van
Elburg uitproberen. Tijdens het bezoek verkenden de kinderen al puzzelend
en speurend het museum met als hoogtepunt het zelf bouwen van een echt
pijporgel; het zogenaamde ‘Doe-orgel’. Mede dankzij de enthousiaste en
bruikbare tips van de kinderen van De Regenboog zal het Orgelmuseum
het educatieve project verder uitbreiden en bijschaven om toekomstige
jeugdige bezoekers een zo aantrekkelijk mogelijk programma aan te
kunnen bieden. Mocht u meer willen weten over het educatieve aanbod van
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het
Orgelmuseum,
dan
kunt
u
contact
opnemen
info@nationaalorgelmuseum.nl. (RH; bron: NotaBene, maart 2019)

via

Orgeldag Noord Nederland - 11 mei
De jaarlijkse Orgeldag Noord Nederland wordt op zaterdag 11 mei
gehouden. Op deze dag kunnen orgels in de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe worden bespeeld door geïnteresseerde
orgelliefhebbers. Deze dag wordt georganiseerd door de Stichting
Hinszorgel Leens. Vanaf 1 april is de meest actuele lijst van deelnemende
orgels met de beschikbare tijden te raadplegen op de website van de
Stichting Hinszorgel Leens. Voor meer info: www.hinszorgelleens.nl . (RH;
bron: NotaBene, april 2019)
Nationale Orgeldag 2019
Op zaterdag 14 september a.s. zal voor de 18e
maal in successie de Nationale Orgeldag worden
gehouden.
Overal
in
het
land
zullen
orgelcommissies en organisten hun orgels op een
voor hen geheel eigen wijze laten zien en laten klinken. De Nationale
Orgeldag valt ieder jaar samen met de Open Monumentendagen. Daardoor
kunnen ‘toevallige passanten’ op een verrassende wijze ook kennismaken
met het orgel. Het orgel kan juist dan anders gepresenteerd worden dan in
de gebruikelijke liturgische functie.
De landelijke opening van de Nationale Orgeldag is op zaterdagmorgen 14
september in de Kloosterkerk in Den Haag. Na de opening in de
Kloosterkerk wordt een orgelwandeling gehouden langs enkele kerken in de
Haagse binnenstad: de kerk van H. Jacobus de Meerdere (Adema, 1891),
de Waalse Kerk (Cavaillé-Coll, 1885), en de Oud-Katholieke Kerk (Garrels,
1726). Speciaal voor de kinderen is er vanuit het Haags Orgelkontakt aan
het begin van de middag een activiteit met het Doe-orgel in de Lutherse
Kerk. Om 15.45 uur zal in de Lutherse Kerk (Bätz, 1762 en het Italiaans
positief, ca. 1740) het slotconcert van deze dag worden gegeven door
titularis Sander van den Houten.
Kerken en orgelcommissies kunnen hun activiteiten van Nationale Orgeldag
plaatsen op www.nationaleorgeldag.nl .
Jubileum Stichting Groningen Orgelland: concours & excursie
In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de
Stichting Groningen Orgelland (SGO)
opgericht werd. Dit gebeurde bij
gelegenheid van en in vervolg op de in
dat jaar in Groningen gehouden
internationale bijeenkomst rond de
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herdenking van de 250ste sterfdag van orgelmaker Arp Schnitger. Een van
de doelstellingen van de stichting is om jonge mensen te stimuleren bij een
professionele organist les te nemen en op het hoogst mogelijke niveau te
musiceren op de vele mooie orgels die de stad en provincie Groningen rijk
is. Dit heeft er de afgelopen decennia toe geleid dat vele organisten bekend
raakte tot ver over de landsgrenzen. Ook is er een grote groep amateurs in
het land die zich kan meten met de top van de conservatoria.
Het orgelconcours is op zaterdag 12 oktober en de meerdaagse
orgelexcursie van maandag 23 tot en met zaterdag 28 september. Voor
meer info: www.groningenorgelland.nl . (RH; bron: NotaBene, febr. 2019)
Het liefste lied van overzee; Songs of Praise in de taal van Sytze de
Vries
Op zaterdag 25 mei wordt van 13.00-17.15 uur in de Martinikerk te
Groningen het tiende Oecumenisch Liedfestival gehouden. De middag is
bedoeld voor iedereen die graag zingt. Een aanrader, speciaal voor
liefhebbers van de Engelse hymns.
Het jaarlijkse Liedfestival wordt georganiseerd door Stichting De
Vertaalslag, die is gelieerd aan het werk van theoloog/dichter/ vertaler
Sytze de Vries. De Vries heeft de afgelopen jaren onder de titel ‘Het liefste
lied van overzee’ in twee delen meer dan 120 vertalingen gepuliceerd van
klassieke, bekende en ook nieuwe hymns uit de Engelse traditie. Inmiddels
verschenen bij deze liederen cd’s, begeleidings- en koorbundels. Deze
lustrum-editie van het Liedfestival zal geheel aan deze op Engelse leest
geschoeide hymns worden gewijd, met als ondertitel Songs of Praise in de
taal van Sytze de Vries.
Meer informatie staat op www.liedfestival.nl . Opgave voor deelname kan
ook via deze website. Ook is opgave mogelijk om als zanger mee te doen
aan het Meerstemmig Grootkoor; dan worden de koorzettingen gratis
toegestuurd. (bron: NotaBene, maart 2019)
Nederlands Schoolkoorfestival
Het NKF start op vrijdag 29 juni met de ‘kick-off’, als opmaat voor het
officiële Nederlands Schoolkoorfestival in het schooljaar 2020-2021. Dit
festival wordt net als het NKF een wedstrijd die om het jaar plaatsvindt. De
winnaar mag zich dus twee jaar lang ‘Beste schoolkoor van Nederland’
noemen. Op 29 juni gaan tien schoolkoren optreden.
Voor meer info: www.nederlandskoorfestival.nl (RH, bron: ZingMagazine,
april/mei 2019)
Schoolkoordirigenten
De Vlaamse organisatie ‘Koor & Stem’ presenteert op 27 april een gratis (!)
inspiratie- en ontmoetingsdag voor schoolkoordirigenten. Tijdens de dag
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wordt gewerkt aan repertoire, komen vragen aan de orde en is er een
workshop door Ruby De Bruyne, specialist op het gebied van muzikale,
educatieve concepten voor kinderen (en volwassenen).
Aanmelden via www.koorenstem.be of liesbeth.segers@koorenstem.be.
(RH, bron: ZingMagazine, april/mei 2019)
NGF 2019- WERK IN UITVOERING ’s-Hertogenbosch
Gregoriaans moet klinken, maar hoe? Het Nederlands Gregoriaans Festival
zal van 14 tot en met 16 juni op een aantal prachtige lokaties in de Bossche
binnenstad een veelkleurige staalkaart bieden van de vele uitvoeringspraktijken van het gregoriaans. Op die manier krijgt iedereen de
gelegenheid om kennis te nemen van de veelzijdigheid van dit oeroude en
toch zo actuele repertoire. Te horen zijn onder meer het gerenommeerde
Franse ensemble Organum, het Nederlandse ensemble Wishful Singing, en
veel, heel veel jeugd. Want als we het gregoriaans levend én levendig
willen houden is het zaak veel jongeren in aanraking te laten komen met
deze ‘tradition vivante’. De St. Jan zal als klinkende Bossche kathedraal
een indrukwekkend podium zijn voor vele gregoriaanse ensembles die
Nederland rijk is. Jongeren uit koorscholen en middelbare scholen uit de
regio worden ingewijd in het gregoriaans door de zangeressen van Wishful
Singing. En zo wordt het een jeugdig festival, waarin jong en oud elkaar
ontmoeten, elkaar beluisteren en van elkaar leren.
En om te laten horen hóe levend dit repertoire vandaag de dag nog is, gaf
het festival de Nederlandse componist Gerard Beljon de opdracht een
vervolg te schrijven op een compositie die hij eerder voor het festival
schreef op basis van een tekst van een middeleeuws gezang, het Planctus
cygni. Hierin komen oude en nieuwe muziek, oosterse en westerse muziek
samen. De première zal plaatsvinden tijdens het openingsconcert van het
festival in de Grote Kerk op 14 juni en wordt uitgevoerd door Collegium
Vocale Eindhoven met westerse én niet-westerse solisten.
Kijk voor het volledige programma op www.gregoriaansfestival.nl .
Informatie: 06-12337956 / info@gregoriaansfestival.nl (bron: persbericht 5
maart 2019)
30-jarig bestaan Nationaal Jongerenkorenfestival Rijsbergen.
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 organiseert Stichting Nationaal
Jongerenkorenfestival Rijsbergen voor de 30 e keer het Nationaal
Kampioenschap voor tiener- en jongerenkoren. Het thema van het festival
is ‘Let’s Celebrate’. Er is tevens een kinderkorenfestival. Voor meer info:
www.korenfestivalrijsbergen.nl (RH; bron: Nieuwbrief DISG Rotterdam,
maart 2019)
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Ledendag Vereniging Latijnse Liturgie
Op zaterdag 11 mei houdt de Vereniging voor Latijnse Liturgie haar
jaarlijkse ledendag in en nabij de Munsterkerk in Roermond. Er wordt
begonnen met een H. Mis om 11.00 uur, gevolgd door een lunch (12.30
uur), voordracht door dr. P. Lateur over Ambrosius van Milaan, vader van
de christelijke hymnen’ (aanvang 13.30 uur), algemene ledenvergadering
(15.00 uur) en vespers (16.00 uur). Voor meer info: www.latijnseliturgie.nl.
Koorfestival en congres Hannover
Van 12 tot en met 15 september is in
Hannover (Congres Centrum) een groots
congres c.q. koorfestival voor dirigenten,
festivalmanagers, uitgevers, producenten, componisten etc. Er zijn ruim
150 workshops, masterclasses en reading sessions voor alle muzikale
stromingen, alsmede ongeveer 30 concerten. Daarnaast diverse fora,
discussies, presentaties en ‘open singings’. Ook is er een beurs met zo’n
80 internationale muziekuitgevers, cd-labels, technische aanbieders,
conservatoria, festivals en concertorganisatoren. De kosten zijn € 295,- en
gereduceerde
prijzen
(zie
website
www.chor.com
en
projektbuero@deutscher-chorverband.de. (RH; bron: ZingMagazine, nr.85,
febr./mrt. 2019)
Dertig jaar Vocaal Talent Nederland

Nationaal Jeugd Vrouwenkoor

Het is inmiddels dertig jaar geleden dat de stichting Vocaal Talent
Nederland het Nationaal Kinderkoor oprichtte. Later kwamen daar het
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor, het Nationaal Jongenskoor (met
solistenklas) en het Nationaal Gemengd Jeugdkoor bij en ook de
opleidingsklassen voor jonge kinderen.
Op dit moment hebben 225 jonge zangers tussen 6 en 30 jaar, afkomstig
uit het hele land, hun plek gevonden in de verschillende Nationale Koren.
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Drie decennia zangtalentontwikkeling voor kinderen, jeugd en
jongvolwassenen. Dit wordt groots gevierd op 17 november 2019 met een
verrassingsconcert
in
het
Concertgebouw!
Voor
meer
info:
www.nationalekoren.nl . (RH; bron: ZingMagazine, nr.85, febr./maart 2019)
Passie-barometer 2019
Voor de zesde keer onderzocht redactiemedewerker Monique van den
Hoogen voor het blad ZingMagazine op internet alle vindbare uitvoeringen
van de passies van J.S. Bach. We zitten in 2019 met 247 Matthäus- en
Johannes-Passionen weer bijna op het topniveau van 2017, na een kleine
daling in 2018. Van de 247 zijn er 6 in België. Noord-Holland is met 64
uitvoeringen koploper. (RH, bron: ZingMagazine, nr.85, febr./mrt. 2019)
International Summer Academy Alden Biesen (B)
De Bach Academie Alden Biesen en Organum VZW organiseren dit jaar, in
de zomer, andermaal masterclasses voor orgel, stages voor koorzangers
en stages voor instrumentalisten (barok).
Ontdek diverse prachtige historische orgels in de Euregio, hetgeen
stimulerend werkt voor de zoektocht naar een gepersonaliseerde, historisch
geïnformeerde interpretatie. Kom genieten van enige verpozing en
artistieke herbronning in een prachtige landelijke streek: het kasteel Alden
Biesen, de steden Luik en Maastricht, de basiliek in Tongeren, met
excellente orgels, en nog zoveel meer om te ontdekken...
Het congrescentrum Alden Biesen staat garant voor een warm onthaal en
een dynamische, sympathieke gastvrijheid. Er is gelegenheid om zich op
vele (artistieke) fronten te begeven: interpretatie, begeleiding,
kamermuziek, deelname aan concerten enzovoort. Dit in een sfeer van
aanstekelijke convivialiteit, o.a. door intense repetities, gesprekken en
discussies met gepassioneerde collega-musici. Voor meer info:
www.organum-aldenbiesen.be (RH)
Informatiebijeenkomst 'restauratie- en onderhoudsplannen die tellen' 21 mei 2019
Nieuwe uitvoeringsrichtlijnen en nieuwe financiële regelingen gaan
bijdragen aan betere restauratie- en onderhoudsplannen. Zij zijn bestemd
voor een goede planvorming, die essentieel is voor een afgewogen balans
tussen verduurzaming van monumenten en behoud van cultuurhistorische
waarden. Zij ondersteunen doordachte instandhouding met oog voor goed
(her)gebruik, voor toegankelijkheid en voor kwaliteit in de monumentenzorg.
Stichting ERM verzorgt, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op
dinsdag 21 mei a.s. een informatiebijeenkomst over onder meer de nieuwe
uitvoeringsrichtlijnen ‘Bouwkundig advies’ (URL 2001) en ‘Gebouwinspecties’ (URL 2005), over het nieuwe subsidiestelsel dat de fiscale aftrek voor
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woonhuismonumenten vervangt en over de nieuwe restauratieregeling voor
grote projecten.
Naast plenaire inleidingen is er een groot aanbod van verdiepende
parallelsessies met veel praktijkvoorbeelden. Deze informatiedag is
bestemd voor monumenteigenaren, overheden, architecten, adviseurs,
aannemers en andere professionals in de monumentenzorg. Voor meer
info: www.stichtingerm.nl. (RH; bron: nieuwsbrief 3 april 2019)

Maarschalkerweerd en zoon in kerkorgels deel 2
Paul Houdijk
Het eerste deel, in het afgelopen winternummer, ging over de orgelbouwer
Michaël Maarschalkerweerd en zijn tijd. Over de negentiende eeuw in het
algemeen en de ontwikkelingen in de orgelkunst in het bijzonder, over
neogotiek, het St. Bernulphusgilde, het Caecilianisme en de taak van het
orgel. In dit deel gaat het over de orgels die Maarschalkerweerd bouwde
voor de kathedrale kerk van Ste. Catharina in Utrecht: het jubee-orgel uit
1874 en het hoofdorgel uit 1903.
Het jubee-orgel
In 1874 plaatste Maarschalkerweerd in de kathedraal een orgeltje op de
jubee die toen nog de afscheiding vormde tussen het priesterkoor en het
schip van de kerk. Het was maar zeer klein, had een manuaal,
aangehangen pedaal, en voor zover bekend slechts vier registers: Prestant
8 (42 tonen af c), Holpijp 8 (bas 12t, discant 42t), Gamba 8 (42t), en Open
fluit 4. Het deed dienst als koororgel. Voor die tijd had het een zeer
moderne open opstelling, een orgelkast zonder dak, zoals dat pas in de
twintigste eeuw meer gebruikelijk zou worden. Mogelijk was dit om het zicht
op de ramen van het priesterkoor niet al te zeer te belemmeren.
Tegelijkertijd kan men deze opzet ook zien als geïnspireerd door de
Middeleeuwen, met name door het orgelportatief dat eveneens een open
opstelling kende. Vooral in die jaren zeventig had Maarschalkerweerd grote
belangstelling voor middeleeuwse orgelkasten. Dit mag bijvoorbeeld blijken
uit de prachtige kast van zijn orgel in de Johannes de Doperkerk in
Mijdrecht uit 1879. In hetzelfde jaar bouwde Maarschalkerweerd voor de St.
Nicolaaskerk te Jutphaas, thans Nieuwegein, een orgel in de
wereldberoemde middeleeuwse kast die afkomstig was uit de
Nieuwezijdskapel te Amsterdam, beter bekend als de Heilige Stede.
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Foto uit het jubileumboek t.g.v. het gouden priesterfeest van kanunnik J.B.A. Batenburg in
1953, bibliotheek Museum Catharijneconvent.
De jubee met het orgeltje er bovenop staat hier nog op zijn oorspronkelijke plaats als
afscheiding tussen het priesterkoor en het schip. Het interieur van de kerk is nog neogotisch.

Bij gelegenheid van de verplaatsing van de jubee naar de westwand van de
kerk verdween dit jubee-orgeltje. Het bestaat echter nog. Thans bevindt het
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zich, zij het in gewijzigde toestand, in l' eglise st. Dénis in St. Lisse, een
dorpje niet ver van Parijs6.
Het hoofdorgel7
Bij de oplevering in 1903 was het orgel nog niet compleet. Het werd
voltooid in de jaren die volgden8. Wanneer precies is niet bekend.
Aangenomen wordt dat Maarschalkerweerd het orgel bouwde van 1902 9 tot
1908. Feitelijk echter werd een groot deel van de werkzaamheden verricht
door Maarschalkerweerds meesterknecht en sinds 1913 compagnon
Cornelis Hermanus van Brussel.
In 1903 was het 50 jaar geleden dat het Aartsbisdom Utrecht werd
opgericht en de oude Catharijnekerk, feitelijk een kloosterkerk, tot
kathedraal werd verheven. Ter gelegenheid daarvan werd door de
katholieke burgerij een nieuw orgel als feestgave aangeboden. Dit staat in
het Latijn op de orgelkast te lezen. Het orgel had twee manualen en pedaal,
en een rein-pneumatische tractuur naar het systeem Weigle.
In 1939/40 werd het, op initiatief van de toenmalige organist Hendrik
Andriessen, uitgebreid door de orgelbouwer Elbertse die het vak had
geleerd bij Maarschalkerweerd10. Het kreeg twee nieuwe registers: een
Nazard 2 2/3’ en een Tertsfluit 1 3/5’, en een nieuwe speeltafel met drie
manualen en pedaal van de firma Laukhuff uit Weikersheim in Duitsland.
De registers van het zwelwerk, of het crescendowerk zoals
Maarschalkerweerd het zelf altijd noemde, werden verdeeld over twee
manualen. De manuaalomvang werd uitgebreid t/m g''' en de
pedaalomvang t/m f'. De nieuwe registers kregen een plaats op een
uitbreidingslade, bespeelbaar vanaf het tweede manuaal. Naast de twee
nieuwe registerwippers werd een extra registerwipper 'Sesquialter'
toegevoegd waarmee de beide nieuwe registers tegelijk konden worden inen uitgeschakeld. De gedachte 'Sesquialter' is wezensvreemd aan de
Maarschalkerweerdstijl, maar paste goed in de antiromantische tijdgeest
die in de loop van de twintigste eeuw mainstream werd. Dit alles betekende
een uitbreiding van de mogelijkheden voor literatuurspel11.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog nam de belangstelling voor de
orgelkunst van de negentiende eeuw, en die van Maarschalkerweerd in het
bijzonder, sterk af, om vooral in de jaren zestig en zeventig een dieptepunt
te bereiken. Het orgel raakte in verval, maar werd desondanks steeds zo
goed mogelijk bespeelbaar gehouden door Antoine Schreurs van de
orgelmakerij Adema, die het buitengewoon begripsvol en liefderijk in
onderhoud had.
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Foto jubileumboek J.B.A. Batenburg 1953, bibliotheek Museum Catharijneconvent.
Deze foto toont nog de oorspronkelijke situatie. De jubee was nog niet tegen de westwand
geplaatst en vormde nog geen belemmering voor de klankuitstraling van het orgel, zoals dat
nu helaas wel enigszins het geval is. De Romantiek was nog niet uit de kerk weggehaald: de
muren en pilaren waren nog niet witgekalkt, de verlichting was toen nog veel sfeervoller dan
nu enz.
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In de jaren tachtig waren er schoorvoetend tekenen te zien van een
naderende herwaardering. Dit leidde uiteindelijk tot een herstelbeurt door
de firma Vermeulen te Weert in 1996. Bij deze gelegenheid werd de Nazard
uit 1939 opgeschoven tot een Woudfluit 2' en werd de Tertsfluit uit hetzelfde
jaar verwijderd. Op de vrijgekomen plaats op de uitbreidingslade kwam de
Dulciaan 8' (feitelijk klinkend als een Klarinet). Er kwam een plaats vrij op
de achterlade van het crescendowerk, dat nu kon worden uitgebreid met
een Trompet 8, oorspronkelijk van Maarschalkerweerd en afkomstig uit het
gesloopte orgel van de St. Aloysiuskerk te Utrecht. Het betreft hier een
uitbreiding, helemaal in stijl, die de mogelijkheden voor literatuurspel, in het
bijzonder voor de uitvoering van Franse orgelwerken, opnieuw heeft
vergroot12. Tot slot werd begin 2015 de speeltafel gereviseerd door de Fa.
H. Elbertse te Soest.
Het Maarschalkerweerdorgel is een kenmerkend laatromantisch instrument,
waarin invloeden uit zowel de Duitse als de Franse orgelbouw
waarneembaar zijn.
Het staat opgesteld op de koorzolder in de westuitbreiding van de kerk, die
in 1899 was gerealiseerd naar een ontwerp van Alfred Tepe. De kast is
ontworpen door Friedrich Wilhelm Mengelberg en uitgevoerd door
schrijnwerker D.A. Van Kent13. Zij sluit precies aan bij het fraaie westelijke
glas-in-loodraam. In het midden van het front prijkt het beeld van Paus St.
Gregorius de Grote, de patroonheilige van het in 1869 opgerichte koor
Gregorius Magnus, wiens naam zo nauw verbonden is met het gregoriaans.
Dispositie
Manuaal I C-g'''
Prestant 16
Bourdon 16
Prestant 8
Flûte harmonique 8
Bourdon 8
Violon 8
Octaaf 4
Gemshoorn 4
Roerfluit 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur II-III
Cornet V
Trompet 8

Manuaal II C-g'''
Vioolprestant 8
Quintadeen 8
Flûte octaviante 4
Woudfluit 2
Trompet 8
Dulciaan 8

Pedaal C-f'
Contrabas 16
Subbas 16
Octaafbas 8
Cello 8
Bazuin 16
Tuba 8

Manuaal III C-g'''
Holpijp 8
Viola di Gamba 8
Voix céleste 8
Violine 4
Basson-Hobo 8

Koppelingen:
P+I, P+II, P+III,
I+II, I+III, II+III,
I+III 16
vijf vaste combinaties, een vrije combinatie,
automatisch pedaal
generaalcrescendo
crescendokast (bevat manuaal II en III)
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Wat er in de kathedraal klonk bij gelegenheid van de oplevering van
het orgel in 1903
In zijn artikel14 vermeldt de priester J.A.S. van Schaik, die adviseur was
geweest bij de bouw van het orgel, het programma van het inspelingsconcert. Tegen de achtergrond van de Franse en Duitse invloeden in het
orgel vallen in dit programma het vrij grote Nederlandse en Italiaanse
aandeel op. Organist (en dirigent?) was P.J. Jos Vranken.
1. Voorspel voor vol werk op het motief Veni Creator Spiritus, van J.
Ruygrok,
2a. Klein voorspel, b. enige strophen uit het Lauda sion, c. Kyrie en Gloria
uit Missa Lauda Sion (tenor, bas en orgel), van Jos Vranken,
3a. Klein voorspel, b. Tota pulgra est, c. Sanctus en Benedictus uit Missa
Tota pulgra est (alt, tenor, bas en orgel), van W.P.H. Jansen,
4a. Preludium (niet vermeld wordt welk), b. Canzona, van J.S. Bach,
5. Twee orgeltrio's, van L. Botazzo,
6. Fantasia, van O. Ravanello,
7. Improvisatie, van Ph. Loots.
De dinsdag daarop, in de pontificale hoogmis bij gelegenheid van het
pausfeest, werden uitgevoerd: Ecce sacerdos (vijfstemmig gemend koor)
en Missa solemnis (sopraan, bas, tenor, bas en orgel), beide van Jos
Vranken. Op de zondag daarna, tijdens het pontificale lof ter viering van het
Gouden feest van het herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie, werden
door de gezamenlijke koren van de kathedraal, de kerk Onze Lieve Vrouw
en de St. Martinuskerk gezongen: O Salutaris (vierstemmig gemengd koor)
uit Lauda's eucharistica van M. Haller, Magnificat (vierstemmig mannenkoor) van J. Beltjens, uit de Verzameling Gregorius Magnus: Ave Maria
(greg.),Te Deum, van J.A.S. van Schaik, en Tantum ergo (zesstemmig
gemengd koor), van Ortwein (voornaam niet vermeld).
Van Schaik merkt op dat bij al deze gelegenheden het orgel, nog in
onvoltooide toestand, uitmuntend voldeed.
Noten
6

Het jubee-orgel is teruggevonden door Ph. v.d. Bergh uit Zürich Zwitserland. Hij
heeft mij de nodige gegevens verschaft, deels afkomstig uit het eerste
bestekkenboek van Maarschalkerweerd, waarvoor veel dank.
7P.A.P.
Houdijk, Het Maarschalkerweerdorgel in de Utrechtse kathedraal
gerestaureerd, in Gregoriusblad september 1996
P.A.P. Houdijk, Het Maarschalkerweerdorgel als muziekinstrument, lezing
met door Houdijk zelf gespeelde geluidsvoorbeelden, gehouden als
afsluiting van het Maarschalkerweerdsymposium i.s.m. Museum
Catharijneconvent op 27 juni 2015. Deze lezing is in drie gedeelten
geplaatst op YouTube, te vinden onder de naam van de auteur.
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8

J.A.S. van Schaik, Het nieuwe orgel in de Utrechtse kathedraal, in Gregoriusblad 1903
(Interessant detail in dit artikel is dat hij niet spreekt van crescendokast maar van echokast.)
9
Er zijn enkele pijpinscripties met het jaartal 1902 gevonden door J.A.M.K. Laus, die in
1995/96 als adviseur aan het restauratieproject was toegevoegd vanwege de Katholieke
Klokken en Orgel Raad (KKOR).
10
J. Wilbrink, Uitbreiding van het orgel in de kathedrale kerk, in Het Centrum 29 maart 1940.
(Dit was een Utrechtse krant. Tekenend voor die tijd is dat Wilbrink spreekt over 'het barokke
karakter' van het orgel.)
Tevens zijn er enkele brieven terzake bewaard gebleven van Andriessen aan Collard en
Elbertse, die echter niet veel meer informatie bevatten dan die welke is te vinden in het artikel
van Wilbrink.
11
Msw. in ko., hoofdstuk 6, Het twintigste-eeuwse onbegrip (nog niet gepubliceerd),
12
Deze (zeer geslaagde) uitbreiding en de andere wijzigingen vonden plaats onder advies van
J.A.M.K. Laus, adviseur van de KKOR. (Vgl. diens brief aan het parochiebestuur als afsluiting
van het restauratieproject.).
13
zie noot 8.
14
idem.

Orgelbouwnieuws
Pelsorgel, Haarlem naar seminarie Willibrord, Heiloo
Het Pels-orgel is door de parochie vanuit de
aan de eredienst onttrokken Pastoor van
Arskerk in Haarlem-Oost geschonken aan het
seminarie in Heiloo. Het functioneert nu als
nieuw orgel in de kloosterkapel van het
Grootseminarie St. Willibrord. De plaatsing
en stemming geschiedde door de firma
Adema (zie foto)
“Het nieuwe orgel zal de schoonheid van de liturgie van
de seminariegemeenschap, en van andere H. Missen in
de kapel van het Gastenhuis/Julianaklooster OLV ter
Nood verder omhoog krikken”, aldus een persbericht op
de website www.willibrordseminarie.nl. Op maandag
3 december, op de maandelijkse Willibrorddag, is het
orgel ingezegend door Mgr. Punt en tijdens de H.
Eucharistie in gebruik genomen. (RH; bron: Willibrord
Magazine, nr.1, winter 2018/2019)
Restauratie orgel St. Plechelmusbasiliek Oldenzaal
Na Pasen start het herstel van het Witte-orgel van de St.
Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. Johan Frederik Witte leverde het orgel in
1889 op voor de Grote Kerk in Hoorn. Het telde 28 registers verdeeld over
twee manualen en een vrij pedaal. Na sluiting van deze kerk plaatste
orgelmaker Verschueren in 1971 het instrument met een nieuw front en
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gewijzigde kas in Oldenzaal. Rond de eeuwwisseling verrichtte
Verschueren enig groter onderhoudswerk. Inmiddels is het intensief
gebruikte instrument aan uitgebreid herstel toe. Orgelmakerij Reil b.v. uit
Heerde voert dit werk uit, onder advies van de KKOR. Belangrijk punt is de
revisie van de claviatuur en tractuur. De windladen worden ontdaan van het
moderne sleepafdichtingssysteem en krijgen nieuwe slepen. Het gehele
orgel inclusief pijpwerk wordt gereinigd. Reil herziet enkele ingrepen in de
klank van 1971. Het werk is in principe gereed eind 2019. De provincie
Overijssel kende een substantiële subsidie toe in het najaar van 2018; het
resterende deel brengt de parochie zelf bijeen. (Cees van der Poel, KKOR,
jan. 2019)
Frits Elshout Erelid Royal College of Music
Op woensdag 6 maart jongstleden is Frits Elshout (67), voormalig directeur
van Flentrop Orgelbouw, benoemd tot Erelid van het Royal College of
Music in Londen. De Britse kroonprins Charles, die beschermheer en
voorzitter is van het prestigieuze muziekinstituut, reikte Elshout het
‘honorary membership’ uit tijdens de jaarlijkse ‘President’s Visit’. Frits
Elshout ontving het erelidmaatschap vanwege zijn verdiensten voor het
Royal College of Music, en met name vanwege zijn werk met betrekking tot
het drieklaviers Flentrop-orgel dat in 2017 geplaatst werd in de Amaryllis
Fleming Concert Hall van het College.
(RH; bron: NotaBene, april 2019)
Houthem - Sint Gerlach, Binvignat-orgel in gebruik genomen
Op 2 december 2018 werd het Binvignat-orgel in Houthem-Sint Gerlach
weer in gebruik genomen. Dat gebeurde met een feestelijk concert door Jo
Louppen en vocaal ensemble ‘Capella Sine Nomine’.
Verschueren Orgelbouw uit Ittervoort heeft uitgebreide herstelwerkzaamheden verricht aan het uit 1784 door Joseph Binvignat en Lambert
Houtappel voor Houthem vervaardigde instrument. In 1894 onderging het
instrument een ingrijpende wijziging, uitgevoerd door de firma Verschueren
te Weert, waarbij een Bourdon 16 en Prestant 4 werden toegevoegd.
In 1957 werd het orgel door de firma Verschueren uit Heythuysen ook
voorzien van een rugwerk en zelfstandig pedaal. In 1989 werd bij de
restauratie zowel de techniek als dispositie, mensurering als klankgeving
herzien en gebaseerd op historische voorbeelden.
In 2018 bleek groot onderhoud noodzakelijk, welke werd verricht onder
toezicht van Remy Syrier (KKOR) en Rudi van Straten (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed). Voor de dispositie zie onderstaande bron. (RH)
(bron:
http://www.orgelnieuws.nl/binvignat-orgel-houthem-sint-gerlachopnieuw-in-gebruik/ )
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Binvignat-orgel in Houthem-Sint Gerlacht

Westerblokker - St. Michael, Vermeulen-orgel
Half oktober 2018 is het Vermeulen-orgel (1973) uit de aan de eredienst
onttrokken St. Michaelkerk in Westerblokker door Orgelbouw Alkmaar
gedemonteerd. In eerste instantie stond het parochiebestuur van de St.
Matteüsparochie in Hoorn positief tegenover een overplaatsing naar de St.
Martinuskerk in Westwoud.

Westerblokker - St. Michael, Vermeulen-orgel
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Aldaar staat een Ypma-orgel (1863) op de koorzolder en een koororgel
beneden zou een welkome aanvulling zijn op de weer in te voeren
orgelconcerten aldaar. Ook de KKOR (Ton van Eck) stond in principe
hiervoor open, omdat het een intraparochiële verplaatsing zou zijn. Helaas
heeft het parochiebestuur, mede uit financiële overwegingen, alsnog
besloten aan deze verplaatsing geen medewerking te verlenen. Het
Vermeulen-orgel staat nu dus voorlopig opgeslagen bij Orgelbouw Alkmaar.
Dus mocht u nog op zoek zijn …..?
Type: Neo-Barok
Tractuur: Mechanisch
Winddruk: 65 mm waterkolom
Toonhoogte: 435 Hz bij 14 gr. Celsius en een RV van 64%
Hoofdafmetingen: Breedte 332 cm, Diepte 125 cm (excl. Pedaal) en Hoogte
275 cm
Dispositie
Manuaal I: Roerfluit 8’, Prestant 4’, Gemshoorn 2 en Mixtuur III IV sterk
Manuaal II: Holpijp 8’, Blokfluit 4’, Prestant 2’, Nasard 1 1/3 en Prestant 1’
Werktuigelijke registers: I+II, P+I, P+II d.m.v. voettreden
Voor meer informatie: info@orgelbouwalkmaar.nl (RH)
De Meije-Zegveld – O.L.V. Geboorte, Maarschalkerweerd-orgel
Rond 1600 ontstond in Nieuwkoop, Noorden en De Meije een ‘statie’, van
waaruit in 1771 een tweede vestiging in De Meije ontstond. Kort na het
herstel van de kerkelijke hiërarchi (1853) ontstond de parochie Nieuwkoop
met als bijkerk (in een verbouwde boerderij) De Meije. Deze kreeg in 1859
een ‘eigen’ bestuur, waarna in 1871 de kerk van De Meije verheven werd
tot parochiekerk.
Besloten werd tot bouw van een nieuwe kerk, ontworpen door architect
W.J. van Vogelpoel, die op 1 oktober 1873 in gebruik werd genomen.
Het eerste orgel voor de kerk van 1859 was vermoedelijk een
éénklaviersorgel (8 registers) met twee balgen van de orgelmaker J.
Looyaards uit Alphen a/d Rijn uit 1815. Deze was al vóór 1862 in
onderhoud bij Pieter Maarschalkerweerd, die het ook overplaatste in de
nieuwe kerk van 1873.
In augustus 1887 vierde pastoor Groot zijn 50 e verjaardag en hij kreeg van
de parochianen 3500 gulden voor een nieuw orgel, te vervaardigen door de
firma Maarschalkerweerd & Zoon te Utrecht. Het ontwerp vermeld:
Onderklavier: Prestant 8’, Bourdon 16’, Roerfluit 8’, Octaaf 4’, Roerfluit 4’,
Doublet 2 op c quint 3 vt bij.
Bovenklavier: Viola da gamba 8’, Holpijp 8’, Dolcissimo 8’, Salicionaal 4’,
Fluit dolce 4’, koppel klavier
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Al in 1895 raakt het orgel door een blikseminslag zwaar beschadigd.
Gelukkig is het goed verzekerd, want al in 1896 wordt een ‘nieuw’
Maarschalkerweerd-orgel met dezelfde dispositie in gebruik genomen.
In de periode 2012-2018 is gefaseerd een restauratieplan uitgevoerd. In de
laatste fase kwamen orgelkas, windladen en pijpwerk in aanmerking.
Tevens werd de verlichting en elektrische voorzieningen ‘gesaneerd’ en
opnieuw aangelegd.
Aan de dispositie is niets veranderd, al heet de Doublet 2 nu Octaaf 2
(vanaf f met 2 2/3).
De oplevering door de fa. Elbertse uit Soest vond plaats op 6 september
2018. Orgeladviseur namens de KKOR was Roger van Dijk. (Ruud
Hoogenboom; bron: Eindrapport betreffende het Maarschalkerweerd-orgel
in de parochiekerk van de Onze Lieve Vrouwe Geboorte in De Meije –
Zegveld, november 2018, KKOR-O1454)

foto: Elbertse Orgelmaker

Bisdom Roermond: 70 kerken onttrokken aan de eredienst
Vanwege de terugloop van het aantal kerkgangers is de afgelopen jaren in
het bisdom Roermond een kleine zeventigtal parochiekerken aan de
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eredienst onttrokken. Sommige zijn afgebroken. Andere staan leeg en
wachten op een passende nieuwe bestemming; sloop heeft de voorkeur
van het bisdom.
Op een aantal plaatsen kreeg het kerkgebouw een nieuwe bestemming,
bijv. als school, ontmoetingsruimtes voor de wijk of cultuurhuis/concertzaal
en als zorgcentrum.
Soms werd voor een andere oplossing gekozen: nl. medegebruik. Dat wil
zeggen dat een deel van het kerkgebouw gewoon parochiekerk blijft, terwijl
een ander deel verbouwd is tot een gemeenschapshuis. De verschillende
functies in het gebouw zijn dan met muren van elkaar gescheiden, maar
een tussenzaal kan indien nodig zowel door de kerk als door het
gemeenschapshuis worden gebruikt. (bron: NRL-nieuwsbrief, 23 jan. 2019)
Over de orgels in deze kerken wordt niets gemeld. Wat is hiervan
geworden? Heeft de KKOR hier zicht op? (RH)
Gerrit Klop overleden
Op 83-jarige leeftijd is op 5 december 2018 Gerrit
Cornelis Klop uit Garderen overleden. Gerrit Klop,
opgeleid als chemicus, werd vervolgens actief als
klavecimbelbouwer en later ook als orgelmaker. Hij
was oprichter van een familiebedrijf. Zoon Henk nam
de werkzaamheden in 1995 over en in 2014 voegde
kleinzoon Niels zich bij het bedrijf. Met name veel
houten kistorgels van G.C. Klop & Zn, inmiddels ‘Klop Early Keyboard
Instruments’ geheten, verspreidden zich over de hele wereld, waaronder
ook verschillende r.-k. kerken. (RH; bron: NotaBene, jan. 2019)

Nieuwe uitgaven
L’organiste romantique
Paul Houdijk studeerde aan het Utrechts Conservatorium, behaalde het
doctoraalexamen Muziekwetenschap en het doctoraalexamen Nederlands
recht. Als organist is hij bijzonder gericht op de negentiende – eeuwse
orgelkunst in het algemeen en daarnaast op de orgelbouwers
Maarschalkerweerd en hun betekenis voor de Nederlandse orgelbouw.
Hij bespeelt als vaste organist, naast titularis Wouter van Belle, het
Maarschalkerweerd - orgel van de kathedrale kerk van Ste. Catharina in
Utrecht.
Door zijn visuele beperking is hij genoodzaakt de orgelwerken die hij speelt
uit het hoofd te leren. Maar bij Paul Houdijk is het hoofd niet het
belangrijkste. Bij hem past meer de Franse uitdrukking ‘par coeur’ of de
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Engelse ‘by heart’. Het hart is het centrale punt waar hij de muziek situeert
en van waaruit hij die ook kan en wil laten klinken.
De vroeg - 19de eeuwse Élévation van de Italiaan Padre Davide Maria da
Bergamo levert een interessante openingszin van de cd. Een Élévation
wordt gespeeld na het opheffen van hostie en kelk bij de consecratie en is
in de zuidelijke landen in de 19de en zelfs tot in de 20ste eeuw in gebruik
gebleven. Meestal verstild, maar in dit geval nogal uitbundig van karakter.
De Fransman Louis James Alfred Lefébure – Wely schreef zijn muziek in
een tijd waarin er geen scherpe scheidslijnen bestonden tussen kerkmuziek
en opera, de concertzaal of de Parijse salons. Toch schreef Lefébure –
Wely veel muziek voor liturgisch gebruik. Hij was organist van de St.
Sulpice toen zijn bundels L’organiste moderne en L’office catholique
ontstonden. Uit laatstgenoemde bundel speelt Paul Houdijk een aantal
versetten en een Offertoire pour un dimanche simple, muziek die door
eenvoud en een melodieus karakter weet te bekoren. Paul Houdijk legt er
veel zangerigheid in en schenkt duidelijk aandacht aan de muzikale
expressie. Het Offertoire in C uit L’organiste moderne is een wat
uitgebreider werk dat eveneens een uitdrukkingsrijke vertolking krijgt.
Theodore Dubois, organist van La Madeleine in Parijs, vertegenwoordigde
een meer klassieke richting in Franse orgelmuziek. Het fugatische
middendeel in zijn Grand Choeur wijst in de verte naar Bach. De compositie
is kloek van aard en wordt door Paul Houdijk met grandeur gespeeld.
Wat doen composities van Bach op een cd met de titel L’Organiste
romantique, zou je je kunnen afvragen. Houdijk heeft voor Bach gekozen
omdat hij in de 19de eeuw in Frankrijk door Widor en zijn opvolgers zeer
werd gewaardeerd en ook geregeld werd gespeeld. Houdijk verbindt dit met
het romantische karakter van het Maarschalkerweerd – orgel en verwijst
ook naar de gevoelsinhoud van de door hem gespeelde koralen. Dit
resulteert in een met weemoed en berusting vertolkt Das alte Jahr
vergangen ist, benadrukking van het filosofische karakter van Wer nur den
lieben Gott lässt walten, een smekende sfeer in Ich ruf zu dir, Herr Jesu
Christ, rouwmoedigheid en grote bewogenheid in O Mensch, bewein dein
Sünde gross en verstilling in Herzlich tut mich verlangen.
Het Offertoire pour orgue ou harmonium van de hand van Paul Houdijk zelf
sluit duidelijk aan bij de 19de – eeuwse traditie. Het is geschreven ter
gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Harmonium
Vereniging Nederland en is opgenomen in diens feestbundel. Het werk kan
zowel op orgel of pedaalharmonium als op harmonium zonder pedaal
worden gespeeld. Het is een welluidende compositie geworden, doordrenkt
van de onmiskenbare charme van de eenvoud.
Charles – Marie Widor die 64 jaar organist van de St. Sulpice was, hoewel
hij daar nooit officieel is benoemd, is vooral bekend geworden door zijn
symfonieën voor orgel. Naast spectaculaire en markante gedeelten in die
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composities wist hij ook tot fijnzinnige expressie te komen, zoals in de
Méditation uit de eerste symfonie, die door Paul Houdijk zeer toegewijd
wordt vertolkt.
Joseph Bonnet heeft connecties gehad met de Verenigde Staten en richtte
in Rochester (New York) de Eastman School of Music op. Zijn Variations de
concert is meer dan een virtuoos werk, het heeft een diepe emotionele
lading en een zeer mooie melodie als thema. Paul Houdijk pakt dit werk
uitermate gloedvol en met veel overtuigingskracht aan.
Charles Tournemire, leerling van Franck en Widor en een van Francks
opvolgers aan de Ste. Clotilde, was naast een groot improvisator een zeer
vruchtbare en originele componist. Uit zijn magnum opus L’Orgue Mystique,
dat eenenvijftig afleveringen voor alle zon – en feestdagen van het kerkelijk
jaar bevat, koos Paul Houdijk het Offertoire voor het feest van Allerheiligen.
Omdat Houdijk duidelijk affiniteit heeft met dit vroeg – moderne en zeer
mystieke idioom en op het Maarschalkerweerd – orgel de passende
klanken voor de vertolking weet te vinden is dit een van de parels van deze
cd.
De opname door Eduard van Maanen klinkt uitstekend en het begeleidend
boekje bevat zeer verzorgde en interessante toelichtingen van de hand van
Paul Houdijk. (Gemma Coebergh)
* L’organiste romantique, Paul Houdijk aan het Maarschalkerweerd – orgel
in de kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht. Werken van Bergamo,
Lefébure – Wely, Dubois, Bach, Houdijk, Widor, Bonnet, Tournemire. NeO
– 2018001.
De cd is te bestellen door een mail te sturen naar de heer Ph. Kint,
voorzitter van de Stichting NeO. Zijn mailadres luidt: philkint@xs4all.nl
Orgelkunst – Jeugd & Orgel
Het is een bekend verschijnsel: de orgelconcerten
worden steeds minder bezocht en de vergrijzing van
het publiek. Een zorg voor menige orgelconcertcommissie. Voeg hierbij de ontkerkelijking en
we zouden bijna denken dat de orgelcultuur
overblijft voor een restant van de ‘Biblebelt’ ….
Gelukkig blijken er steeds meer initiatieven te
ontstaan om de jeugd te betrekken bij
orgelinitiatieven. Onze Vlaamse collega’s van het
blad ‘Orgelkunst” (dat dreigde te worden
opgeheven, maar gelukkig blijft!) hebben van het
decembernummer 2018 (nr.163) een special “Jeugd & Orgel” gemaakt.
Vanwege de rijkdom aan leuke en zinvolle initiatieven daarin hier een korte
bespreking.
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Joost Vermeiren startte binnen het kader van het toenmalige NoordLimburgs Instituut voor Kunstonderwijs (in Vlaanderen) een orgelklas
en daarnaast een klavierklas, waarover hij vertelt.
- Onder de titel ‘Toekomst voor de orgelcultuur’ vertelt Peter Ouwerkerk
over de organisatie van de succesvolle Young Talent-klas van de
Haarlemse Internationale Zomeracademie, maar ook over de
‘Orgeldag for Kids’, waarmee het Haarlems Orgelfestival 2018 opende.
In de weken aan het Festival voorafgaand werden op Haarlemse
basisscholen ‘orgellessen’ gehouden, waarbij niet alleen de Doe-orgels
werden ingezet, maar ook een ‘orgellied’ werd ingestudeerd. Dit artikel
is overgenomen in ‘Het Orgel’, jrg.115, nr.1, januari 2019.
- Het Orgel in Vlaanderen vzw heeft ook een tweesporenbeleid:
projecten voor amateurorganisten én activiteiten om jeugd/jongeren in
contact te brengen met orgels. Op de Vlaamse Orgeldagen zijn er
kindervoorstellingen met een ‘sprookje’ begeleid op het orgel: Pijpen
zoeken met Piet Prestant (uit Nederland), Babar (op muziek van
Poulenc), Bes en Mol , maar ook Peter en de Wolf of Carolus Trippel
(uit Vlaanderen) worden als voorbeelden genoemd.
- Ook wordt het Doe-orgel en een op de jeugd gerichte digitale app
i.s.m. ‘Orgelkids’ uit Nederland genoemd. Tevens is er in 2016 in de
reeks ‘Verrekijkerbieb’ van uitgeverij Die Keure een educatief boekje
rond ‘Het Orgel’ verschenen.
- Uiteraard krijgt het project ‘Orgelkids’ van de Nederlandse Lydia
Vroegindeweij aandacht. Kinderen zetten met 127 onderdelen een
echt (klein) werkend orgel in elkaar! Daar zijn ook lesbrieven bij.
Tevens is een ‘Fluitenkist’ beschikbaar, welke bij elkaar een
orgelregister vormen.
- Op 4 maart 2017 werd tijdens de OrgelProm in de Rotterdamse
Laurenskerk de ‘orgelfiets’ gelanceerd.
- Hiphop & Orgel, oftewel een combinatie van Urban dance en het orgel
onder de titel ‘UrBach’ in Turnhout. Maar liefst tien voorstellingen
waaronder enkele op school.
- Een nadere kennismaking met het schalkse duo Peter en de OrgelJan,
die de eerder genoemde voorstellingen Babar en Carolus Tippel
hebben opgezet.
- Joris Lejeune vertelt over zijn Peter en de Wolf.
En in het blad aandacht voor de opleiding ‘Instrumentenbouw’ aan het
conservatorium te Gent, die ook orgelbouw aanbiedt!
Het tijdschrift besluit met aandacht voor jonge Vlaams orgeltalenten, die
zich presenteren op de CD16, die mèt het blad wordt verstuurd.
Voor allen die graag op de één of andere manier de jeugd in contact wil
brengen met het orgel is deze ‘special’ een ‘must’ om aan te schaffen.
(Ruud Hoogenboom)
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* Een abonnement op het tijdschrift Orgelkunst kost 45 Euro (33 Euro voor
België) en omvat 4 nummers & exclusieve Orgelkunst-cd. Bankrekening: (IBAN)
BE09
4366
2049
9157
(BIC):
KREDBEBB
t.n.v. Orgelkunst vzw, Overhemstraat 28 A, BE-3320 HOEGAARDEN, +32
(0)16 76 52 99 | +32 (0) 474 97 03 88. Info over de reeds gepubliceerde
nummers, bijzondere uitgaven, Orgelkunst-cd’s en partituren is terug te
vinden op www.orgelkunst.be .
Zingen van grote dingen
Al vele tientallen jaren kom je de naam van Anton Vernooij tegen als auteur
op het raakvlak van muziek en liturgie. Deze priester, musicus, docent en
schrijver heeft hierover zijn leven lang nagedacht en
uit het enorme oeuvre hebben Martin Hoondert, Marja
Blakenburg en Wim Krist een selectie gemaakt,
waarvan zij het de moeite van het (her)lezen waard
vonden. Waar anderen, die op zoek zijn naar het
wezen/de essentie van muziek, uitkomen bij
taalwetenschap of filosofie (‘ethos’ en ‘mimesis’),
verbindt Vernooij muziek heel nadrukkelijk met
christelijke eredienst. “Hij doordrenkt diepgaand zowel
de rol van muziek in de liturgie, als het muzisch
karakter van de liturgie als geheel”. Muziek wordt door
hem niet als ‘schone kunst’ bezien, maar vanuit ritueel
perspectief: muziek vormt en is ritueel! Of in de
woorden van Vernooij: “Liturgie wordt voltrokken in
muziek”.
Vernooij beschrijft dit vanuit fundamenteel, historisch en maatschappelijk
perspectief. De samenstellers wilden zijn visie voor een breed publiek
toegankelijk maken en hebben het eerste (fundamenteel) de doorslag
gegeven, omdat hierover nauwelijks gepubliceerd is. In de ‘ritual studies’ en
de liturgiewetenschap wordt relatief weinig aandacht besteed aan muziek
als (onderdeel van het) ritueel.
De titel van het boek is ontleend aan een inscriptie in de rand van een
marmeren ambo uit de twaalfde eeuw, die zich bevindt in het Italiaanse
dorpje Abruzzi: Hic qui Magna canis, fac me tua vox sit inanis (Jij die van
grote dingen gaat zingen, zorg dat je stem niet hol klinkt). Niet alleen een
oproep aan de lector/cantor van die tijd en plaats, maar aan ons allen,
toch? In hoofdstuk 5 “Bidden is één keer zingen” wordt dit nog eens
uitgebreid besproken door Vernooij.
De historie (hoofdstuk 11 over woord-toonverhouding is een heel goed
historisch overzicht!) en maatschappij (o.a. gemeenschap, vakmanschap in
relatie tot amateurs) krijgen wat minder aandacht, maar de gekozen
artikelen zetten ook hierbij aan tot nadenken.
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De artikelen geven overigens geen pasklare antwoorden, maar nodigen uit
om ook fundamenteel na te denken over hoe muziek werkt, wat het belang
van muziek is voor religie en ritueel in onze tijd. Moeten we (dus ook wij, als
kerkmusici), gezien de veranderende situatie in de kerken, andere keuzes
gaan maken? De (soms) wat oudere artikelen blijken nog steeds actueel!
Dr. Anton Vernooij (geb. 1940) was van 1969 tot 1997 docent aan het
Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en het Conservatorium in Utrecht en
daarna tot 2005 bijzonder hoogleraar Liturgische Muziek aan de Universiteit
van Tilburg.
Dit is geen boek om in één avond uit te lezen. Het vraagt om bezinning,
overdenking en zoeken naar mogelijkheden om datgene wat er bij jou,
werkzaam op jouw plek, komt bovendrijven. In die zin een prima boek om
mee te nemen als je je goed kunt losmaken van de dagelijkse
beslommeringen. (Ruud Hoogenboom)
* Anton Vernooij, Zingen van grote dingen. Over muziek in de liturgie, 256
blz., ISBN 978-90-8972-298-0, BerneMedia, € 24,90. Samenstelling en
redactie: Martin Hoondert, Marja Blakenburg en Wim Krist.
Nieuwe mis Tom Löwenthal
Een aantal zangers en dirigenten verbonden aan
zogeheten
‘Oosterhuiskoren’
(naar
Huub
Oosterhuis), hadden een gezamenlijke wens: om
een aantal composities van de Nederlandse
componist Tom Löwenthal (1954) met (door de
bisschoppen goedgekeurde) teksten tot vaste
gezangen van de H. Mis te maken. Op 6 oktober
2018 werd de Missa Consolatrix Afflictorum van
Löwenthal voor het eerst gepresenteerd onder
leiding van de componist op een studiedag in
Houten. De naam (Troosteres van de bedrukten)
verwijst naar een afbeelding van Maria in de
Genadekapel in Kevelaer, de woonplaats van de
componist. De Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV) maakte dit
project financieel mogelijk.
* Bestellen via post@nsgv.aartsbisdom.nl; kosten = verzendkosten.
Quaerendo invenietis
In mei 2019 zal organist, Bachonderzoeker en publicist Kees van Houten
een nieuw boek uitbrengen over de muziek van Johann Sebastian Bach. Dit
boek is bedoeld als een compendium van de reeds meer dan vijfenveertig
jaar durende Bach-research van Kees van Houten. Zijn levenswerk is een
diepgaande zoektocht naar de geheimen van Bachs monumentale kunst:
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naar de structuren, de onderliggende betekenissen en de meer verborgen
lagen in zijn composities.
Dit onderzoek wijkt in veel opzichten af van de manier waarop de huidige
muziekwetenschap de muziek van Johann Sebastian Bach benadert. Deze
benadering houdt zich louter bezig met objectief bronnenonderzoek en
biedt oplossingen van muzikale problemen vanuit een rationele invalshoek,
die volgens Van Houten geen ruimte biedt aan elementen als symboliek en
andere verborgen lagen in Bachs composities. Bovendien meent hij dat een
diepgaande, gedetailleerde muzikaal-retorische analyse van een
compositie slechts zelden wordt toegepast. In dit boek stelt de schrijver aan
de orde dat deze moderne muziekwetenschappelijke methode op veel
punten tekortschiet en niet in overeenstemming is met de manier waarop
de ‘muziekwetenschap’ in Bachs tijd bedreven werd.
Bach is niet voor niets in 1747 lid geworden van de ‘Societät der
musikalischen Wissenschaften’, een groep vooraanstaande musici die zich
bezighield met de instandhouding van de oude waarden van de ‘Musica’,
waarbij de totale samenhang van muziek, kosmos en getal centraal stond.
Deze benadering ging terug op de filosofie en theorieën van Pythagoras.
Hierbij speelden elementen als ‘raadsel’, symboliek, verborgen lagen,
kosmische structuren, het onuitspreekbare etc. een grote rol. De vele
bevindingen en oplossingen die Kees van Houten in zijn boeken heeft
aangedragen (men denke aan de kruisvorm in de Matthäus-Passion, de
dubbele confessionele bodem –luthers en katholiek tegelijk– van de Hohe
Messe, het raadsel van de Kunst der Fuge en de oplossing van
Contrapunctus 14 enz.), zijn steeds tot stand gekomen vanuit de hierboven
genoemde oude pythagoreïsche invalshoeken.
In de vier eerste hoofdstukken van dit boek wordt een duidelijk beeld
geschetst van de bijzondere plaats die de ‘Musica’ ten tijde van Bach nog
innam als de hoge kosmische wetenschap en filosofie, die voortborduurde
op de ideeën van Pythagoras. In het daaropvolgende vijfde hoofdstuk, dat
als titel draagt ‘Een juistere ‘wetenschappelijke’ benadering van de muziek
van Johann Sebastian Bach’, komt de hierboven aangesneden thematiek
uitgebreid aan de orde. Vervolgens licht de schrijver in de hoofdstukken 6
t/m 13 zijn benadering van Bachs muziek toe aan de hand van vele
voorbeelden. Deze voorbeelden bevatten uitgebreide samenvattingen van
onderwerpen die in zijn boeken aan de orde zijn gekomen. Veelvuldig
citeert hij bekende muziekwetenschappers als Christoph Wolff, Emil Platen,
Alfred Dürr e.a. en plaatst hij kanttekeningen bij hun conclusies.
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Het boek ‘Quaerendo Invenietis’ - Johann Sebastian Bach en de
muziekwetenschap zal door Kees van Houten worden gepresenteerd op
zaterdag 11 mei 2019 om 10.30 uur in de Sint-Catharinakerk in Eindhoven.
Muzikale medewerking wordt verleend door een ensemble o.l.v. Ruud
Huijbregts.
Men kan op het boek intekenen tot 5 mei 2019 door overmaking van €
22,50 + € 5,- verzendkosten naar IBAN NL40INGB000 1511 142 t.n.v. Kees
van Houten. Na 5 mei wordt de prijs € 25 + € 5 verzendkosten. (bron:
NotaBene, maart 2019)
Sing me in
Hoe kun je met zingen de integratie bevorderen van jonge migranten en
vluchtelingen? De drie handboeken en repertoirebundel van ‘Sing Me In’
bieden didactische tips en methoden. De boeken zijn ontstaan op verzoek
van de koorwereld. Tien organisaties uit Europa, waaronder ZIMIHC uit
Utrecht, werkten eraan mee. De Engelstalige handboeken zijn gratis te
downloaden! Andere talen, waaronder Nederlands, vind je op de website
www.singmein.eu van de ECA. (RH)
* Sing me in, uitg. European Choral Association, Europa Cantat, 2018, 4
delen, www.singmein.eu.
Jaarmagazine Brabantse Orgelfederatie
Op woensdagmiddag 17 april a.s. zal om
15.00 uur in de Sint-Laurentiuskerk te
Dongen het nieuwe jaarmagazine Brabants
Orgelrijkdom 2019 worden gepresenteerd.
Deze jubileumeditie ter gelegenheid van het
12½-jarig bestaan van de Brabantse
Orgelfederatie (BOF) verschijnt dit jaar met
maar liefst 68 pagina’s in full colour in een
oplage van circa 9.000 stuks.
Het eerste exemplaar van het magazine zal
worden overhandigd aan mevrouw Marina
Starmans, burgemeester van de gemeente
Dongen. Ook zal een exemplaar worden
overhandigd aan de nazaten van de
componist Johan van Nuenen. Dit magazine
is op 17 april gratis verkrijgbaar en wordt vervolgens via de orgelkringen
verspreid in o.a. stadskerken, bij orgelconcerten, via VVV´s en bibliotheken
in Noord-Brabant. Het is ook tegen verzendkosten te bestellen via
www.brabantorgel.nl . De bijeenkomst begint om 15.00 uur en is gratis
toegankelijk.
KDOV-blad Lente 2019 | 41

(advertentie)

Dominicusgemeente Amsterdam
Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam

De oecumenische Dominicusgemeente in hartje Amsterdam zoekt een
pianist/organist m/v

Profielschets
De functie pianist-organist
1.
De muziek in de Dominicus is ‘voor podium en zaal tegelijk’.
Samenzang is het hart van de liturgie, het koor ondersteunt die
samenzang. De pianist-organist is een professionele kerkmusicus
die zich prima thuis voelt in de rol van begeleider van koor- en
samenzang.
2.
De pianist-organist werkt onder leiding van de dirigent.
3.
Het repertoire omvat Nederlandstalige liturgische gezangen. Kern
is de muziek van Bernard Huijbers, Antoine Oomen, Tom
Löwenthal en Thom Jansen. Bewezen affiniteit met deze muziek is
absoluut een vereiste.
4.
Het repertoire van de Dominicus vraagt van de kerkmusicus een
goede vaardigheid op zowel piano als orgel.
5.
De pianist-organist dient in staat te zijn om deelrepetities te leiden.
6.
Van veel gezangen is een uitgewerkte piano- of orgelbegeleiding
beschikbaar. Soms is die begeleiding evenwel niet meer dan een
(akkoorden-)schema; vaardigheid in improvisatie of het zelfstandig
kunnen uitwerken van een begeleiding strekt dan ook tot
aanbeveling.
7.
Het repertoire is omvangrijk. De voorbereidingstijd per wekelijkse
dienst is kort. De pianistorganist moet daarom voldoende ervaring
hebben met het repertoire en/of snel en goed van blad kunnen
lezen.
8.
De pianist-organist is verantwoordelijk voor de staat van het
instrumentarium. Kan eventueel zelf klein stemwerk verrichten aan
vleugel en orgel, maar signaleert in ieder geval tijdig noodzakelijk
stemwerk en gebreken aan het instrumentarium.
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9.

10.

Het repertoire en de liturgie in de Dominicus is voortdurend in
ontwikkeling. Van de begeleider wordt verwacht dat zij openstaat
voor liturgisch-muzikale vernieuwing en experimenten en daar ook
actief een bijdrage aan levert, bijvoorbeeld door in opdracht van
het Liturgisch Team nieuwe liturgische composities te schrijven.
De pianist-organist is bereid en in staat om het koor te begeleiden
bij uitvaarten, ook door de week.

Daarom zoeken we
een professionele kerkmusicus die zowel op piano als op orgel vaardig is.
Van kandidaten verwachten wij dat zij:
– bewezen affiniteit hebben met het liturgisch repertoire van de
Dominicus
– zich prima thuis voelen in de rol van begeleider van koor- en
samenzang
– beschikken over zeer goed ontwikkeld prima vista-spel
– in staat zijn tot improvisatie of het zelf uitwerken van begeleidingen
– in staat zijn om deelrepetities van het koor te leiden
– verantwoordelijk zijn voor de staat van de Fazioli concertvleugel en het
Adema orgel – actief meewerken aan de ontwikkeling en vernieuwing
van de liturgisch-muzikale praktijk in de Dominicus
– bereid en in staat zijn om te spelen tijdens uitvaarten, ook door de week
Omvang van de functie
De benoeming vindt plaats voor 6 uur per week, dat is 1/6 fte. Deze 6 uur
is het gemiddelde per week van het werk over een heel jaar, inclusief
pieken (Paascyclus en Kerst) en dalen (in de zomermaanden). Opbouw:
– 2 uur koorrepetitie (donderdagavond 20:00-22:00 uur)
– 2 uur liturgie (zondagochtend 10:00-12:00 uur)
– 1 uur voorbereiding (zelfstudie, mailoverleg over repertoire)
– 1 uur overig/onvoorzien (bijv. coördinatie van onderhoud instrumenten,
vergadering LT)
Uitvaarten en het eventueel componeren van nieuw materiaal vallen buiten
deze uren.
Hoewel wij voorkeur hebben voor een musicus die de gehele vacature
vervult, is het mogelijk naar de helft van de functie te solliciteren (3 uur per
week). Ook in dat geval wordt van kandidaten verwacht dat zij aan alle
functie-eisen voldoen.
Beloning
De Dominicusgemeente hanteert de Arbeidsvoorwaardenregeling en de
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salarisschalen van de PKN. Zie
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden.
Informatie
U kunt mailen of bellen met de dirigent Arjan van Baest:
info@arjanvanbaest.nl of 06-48080425.
Belangstelling?
U kunt uw sollicitatie tot en met 24 april mailen naar de voorzitter van de
selectiecommissie Paul Kruyswijk (pnkruyswijk@gmail.com).

Klassiek In Zicht
Op de voorpagina staat een boot met een orkest
onder leiding van een dirigent. Kennelijk is de
“muziek in zicht’, maar het onderhavige boek is
vooral bedoeld om inzicht te krijgen in de klassieke
muziek.
De auteur Aldo Druyf schreef eerder de
Luistercursus Klassieke Muziek, dat met een
verkoop van 32.000 exemplaren zeer goed werd
verkocht. De huidige lees- en luistergids wordt
terecht een ‘ontdekkingsreis door de mooiste
klassieke muziek’ genoemd.
Het systeem gaat als volgt: Met deze eerste
interactieve muziekgids kun je de (deel)genres via QR-codes
direct op je mobiel of tablet beluisteren. Met het beluisteren van dat
muziekvoorbeeld ontdek je op een makkelijke manier de muziek die jíj mooi
vindt. Vind je het voorbeeld mooi, dan is dat hele hoofdstuk of genre
interessant voor jou.
Op de site kun je alle muziek uit de gids makkelijk vinden en beluisteren via
speciaal door de auteur geselecteerde video’s (YouTube) en afspeellijsten
(Spotify). Met het boek krijgt de gebruiker middels een code vóór in het
boek ook kosteloos ongelimiteerde toegang tot alle muziek (meer dan 1000
werken) op de website, en daarmee tot de essentie van het klassieke
repertoire.
Meestal is de informatie zeer summier; de stijlperiodes worden in tien
bladzijden afgehandeld. Daarna volgt, wat vrij uniek is, een indeling in
genres: orkestmuziek, kamermuziek, solomuziek en vocale muziek,
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gerelateerd aan de eerder genoemde stijlperiodes. Uiteraard zijn er
verschillende deelhoofdstukken.
Voor onze achterban heb ik gekeken naar de vocale koormuziek en het
orgel. De vocale muziek is onderverdeeld in Koor a capella en Koor &
Solisten (barok, klassiek/romantiek, modern). De ‘triggers’ zijn Allegri’s
Miserere en het Stabat Mater van Pergolesi, gevolgd door het begin van het
Requiem van Mozart en O Fortuna (uit de Carmina Burana) van C. Orff.
Kortom: van gregoriaans tot de Misa Criolla (1964) van A. Ramirez. Maar
liefst 24 bladzijden promotie van koormuziek.
Bijzonder opmerkelijk is, dat het ‘Orgel (van renaissance tot modern)’ een
apart deelhoofdstuk is! De ‘trigger’ om te kijken of het orgel wat voor je is
(de QR-code), is Orgelsymfonie nr.5, Toccata van Widor. Een mooie keuze.
Vervolgens kun je kiezen uit Th. Mulliner (16e eeuw), J.S. Bach (BWV 565,
Toccata en Fuga; BWV 593, Orgelconcert), F. Mendelssohn (op.65,
Orgelsonates), C. Franck (op.18, Prélude, Fugue et Variation) en O.
Messiaen (La Nativité du Seigneur). Geijkt repertoire dus, maar als inleiding
met 5 bladzijden niet verkeerd.
De gids staat vol met allerlei verrassende quotes van componisten, wat
korte columns, tips en wat voorbeelden van klassiek in pop- of filmmuziek.
Kortom een ideaal boek voor beginners, ervaren liefhebbers, thuis of op
school. Muziektermen en index completeren het boekwerkje, dat door de
dunne blaadjes en kleine uitvoering prima mee te nemen is en vrijwel niets
weegt!
Smakelijk zijn de illustraties van Engelse kunstenaar John Minnion,
waarvan een 25-tal ook als set te koop zijn voor € 12,50 via de aan het
boek gelijknamige website. Daar is ook een componistenverjaardagskalender en componistenkaart (A1-formaat) te bestellen. Die
componistenkaart is in het klein de achterflappen van het boek. Kortom,
een aanrader voor iedereen die laagdrempelig met klassieke muziek aan
de slag wil.
Voor meer info: www.klassiekinzicht.nl. (Ruud Hoogenboom)
* Aldo Druyf, Klassiek In Zicht, ontdekkingsreis door de mooiste klassieke
muziek, 378 blz., zachte kaft, € 19,95, uitg. Aldo Classics, ISBN
9789081449625
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Sacerdos Cantat
Het vieren van de liturgie in het Latijn, zeker
een gezongen viering, vraagt om oefening.
Deze cd bevat de belangrijkste misgezangen
van de Novus Ordo, die de priester die in het
Latijn wil celebreren, kan beluisteren en zelf
kan bestuderen. In het boekje bij de cd staan
niet alleen de teksten, maar staat ook vermeld
waar men de geschreven melodie kan vinden.
Ook dit zal de studie bevorderen.
Deze cd is tot stand gekomen in samenwerking met de schola van de Krijtberg in Amsterdam, pr. Hans Fonck en de
RKK/KRO-radio.
* De cd Sacerdos Cantat is te bestellen voor € 15,00 bij
www.latijnseliturgie.nl, 46 min.
Bijbels Missaaltje voor kinderen
Dit missaaltje voor kinderen is vooral bedoeld
voor het meevieren van de eucharistie op de
zondag, de dag van de Heer.
Het boekje is bijzonder geschikt als missaaltje vanaf de eerste communie.
Afzonderlijke onderdelen en teksten van de
eucharistie worden kort toegelicht en geplaatst
tegen een bijbelse achtergrond door een dertigtal
prachtige illustraties van Bradi Barth.
Dit boekje is een unieke hulp voor liturgie en
catechese om de band tussen de bijbelse boodschap en de viering van de
eucharistie beter te begrijpen.
* Bijbels Missaaltje, 64 blz., full-color, genaaid, geplastificeerde omslag.
Een uitgave van de Nationale Raad voor Liturgie; https://rkliturgie.nl. Tot 1
oktober 2019 geldt een speciale introductieprijs: € 4,95 (i.p.v. € 5,95) per
ex.; € 3,95 vanaf 10 stuks t/m 29 ex.; € 2,95 vanaf 30 ex. en meer, exclusief
porto- en verzendingskosten. (RH; persbericht NRL, 25 maart 2019)

Overwegingen / reacties
Paus: ‘Polyfoon leven’
“Ik moedig jullie aan om ook in je dagelijks leven ‘polyfoon’ te zijn”, zei paus
Franciscus op 10 november 2018 voor een jubilerende Italiaanse
korenvereniging. Het was maar een korte toespraak, een obligaat
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felicitatiepraatje zou je verwachten, maar er zat verrassend veel in. De paus
benoemt de ‘verticale dimensie’ van muziek – zingen “verheft de ziel” en
maakt die “meer ontvankelijk voor de stem van de Geest”. Vervolgens
koppelt hij dat aan het ‘horizontale’: muziek heeft een belangrijke,
samenbindende functie en is een sociaal bindmiddel. Vandaar die
uitnodiging om in het dagelijks leven ook ‘polyfoon’ te zijn: de sacrale
muziek is tegelijk vindplaats van God en leerschool voor maatschappelijke
meerstemmigheid.
Dat is een heel ander geluid als van het Sociaal en Cultureel Planbureau
dat eind 2018 in een rapport met de ‘zuinige opmerking kwam, dat muziek
voor veel mensen een “aangename vrijetijdsbesteding” is. Zou het de
calvinistische volksaard zijn? De protestantse popgroep Trinity, die in
januari 2019 op bedevaart ging (dus niet op tournee!) naar de
Wereldjongerendagen in Panama meent in het Katholiek Nieuwsblad (KN)
van 16 november 2018, dat door de Reformatie het zicht op kunst in de
kerk verloren is gegaan. Daar voegt de hoofdredacteur van het KN, Anton
de Wit, in een redactioneel commentaar het volgende aan toe: “Maar laten
we wel wezen: ook onze katholieke gemeenschap is niet immuun gebleken
voor dit euvel, ook in onze liturgie wordt de muziek er te vaak maar een
beetje bij gedaan. Te vaak wordt het gezien als aankleding – natuurlijk, het
koor moet een beetje mooi zingen, zoals de bloemen op het altaar er niet
verlept bij mogen hangen. Maar anders, ach, daar gáát het uitendelijk niet
om, toch? Ja, daar gaat het wel om. We hebben onvoldoende oog voor de
sociale en religieuze betekenis van muziek wanneer we het als bijzaak
afdoen. Het is een hoofdzaak, het ‘polyfone leven’ waar de paus over sprak
is niet vrijblijvend. […] Wij moeten er ruimhartig in investeren als
kerkgemeenschap”. Waarom lees ik dat nou nooit eens in andere kranten?
(Ruud Hoogenboom; bron: Katholiek Nieuwsblad, nr.46, 16 november
2018; Anton de Wit, Polyfoon leven).
Opwekkingsliederen?
“En dan evangelisch voorganger Jan Marijn Abrahamse. Hij zegt in De
Nieuwe Koers dat hij de Psalmen heeft ontdekt, en dat die veel dieper gaan
dan de ‘geliktheid’ van veel Opwekkingsliederen. Die laatste soort liederen
geeft ons een oppervlakkig beeld van God, met als toon ‘Hij houdt geweldig
veel van ons en steunt ons door dik en dun’.”, aldus Andries Knevel in de
EO-Visie, nr. 51-52, 2018. Mooie zin om het jaar mee af te sluiten. Het
geeft hem te denken: “Want ik voel me solidair, maar houd mijn hart vast”.
(RH)
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