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Van de bestuurstafel 
 
De impact van de coronavirus pandemie op onze samenleving is ongekend. 
Ook in de kerk gaat deze crisis niet aan ons voorbij. Wie had er ooit 
gedacht dat de vieringen in de Veertigdagentijd en Pasen geen doorgang 
zouden kunnen vinden, althans zonder directe participatie van het kerkvolk 
en de kerkkoren. De natuurlijke gedrevenheid van ons als kerkmusici en 
van de koren om bij te dragen aan mooie, goede vieringen is ineens niet 
relevant meer. 
 
We staan stil bij de vele slachtoffers die er vallen en reeds gevallen zijn, 
hun naasten en bij de medewerkers in de gezondheidszorg die voor hun 
grootste uitdaging ooit zijn komen staan. Over de materiële gevolgen en 
zorgen spreken we nog niet eens. 
 
Als bestuur hopen we dat u en de uwen gespaard mogen blijven voor dit 
virus. Hoewel het niet gemakkelijk is, is het nog altijd het meest effectief om 
onszelf huisarrest op te leggen. 
 
Hoopvol wachten we op betere tijden en bidden we Onze Lieve Heer om 
zijn steun en sterkte voor allen die dat nodig hebben. 
 
Ondanks alles wensen het bestuur en de redactie u een Zalig Pasen. 
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Mededelingen 
 

 

Jaarvergadering KDOV 2019-2020 
Er is nog geen datum vastgesteld voor de jaarvergadering. Wel staat cast 
dat deze in en rond de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam (dichtbij station 
Amsterdam CS)  zal worden gehouden. 

  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden. Het volgende 
rechtspositioneel overleg is gepland op 22 april 2020. (BH) 

  

 

Honorering zondagsviering voor kerkmusici naar 
één uur en één kwartier 
Eerder kondigden wij aan dat de honorering van de vieringduur op zondag 
met een kwartier is uitgebreid per 1 januari 2019. Wanneer uw parochie-
bestuur deze aanpassing niet honoreert, terwijl u daar recht op heeft, dan 
horen we dit graag van u. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de 
econoom van uw bisdom. (BH; 16 maart 2020) 

  

 

Salarissen kerkmusici 2020 
De honorering per uur is 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 2020 met 2,1 % [2019: 1,8% verhoogd 
[afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld: 

 Dirigent of organist  Dirigent en organist 

 III II  I  III II I 

Dienstjaren        
1 21,70 25,00 28,10   33,70 38,90 44,20 

2 22,20 25,85 29,10   33,80 39,80 45,40 

3 22,75 26,70 30,20   35,35 40,75 46,40 

4 23,40 27,60 31,35   35,95 41,65 47,60 

5 23,90 28,45 32,40   36,55 42,50 48,70 

6 24,45 29,20 33,70   37,10 43,35 49,80 

7 25,00 30,05 34,70   37,65 44,30 50,95 

8 25,55 30,90 35,80   38,15 45,25 52,00 

9 26,05 31,65 36,90   38,70 46,05 53,05 

10 of meer 26,60 32,40 38,05   39,30 46,85 54,10 
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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 Prak-
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: 
 

  Dirigent of organist Dirigent en organist 

Groep A 20,30 30,45 

Groep B 13,80 20,30 

 
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.  
 

  

 

Contributie KDOV 2020 
De contributie 2020 bedraagt EUR 42,-- voor het gewone lidmaatschap. 
Studentlidmaatschap EUR 21,--. Voor leden 65+ bedraagt de contributie 
EUR 30,-- en voor leden 65+ tevens reeds lid vóór 2004 is de contributie 
EUR 19,--. (BH; 17 maart 2020) 
 
Leden met automatische incasso 
In april ontvangt u per e-mail een factuur voor de contributie 2020 met 
vermelding van de incassodatum waarna automatische incasso. 
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Leden zonder automatische incasso 
Leden die ons niet gemachtigd hebben voor automatische incasso maken 
hun contributie uiterlijk 30 april naar ons over op rekening 
NL42 INGB 0001 0313 44. Bij deze ons betalingsverzoek. Na betaling 
ontvangt u van ons per e-mail een factuur met de vermelding ‘voldaan’. 
Mocht u alsnog tot automatische incasso willen overgaan, stuur dan een 
mailtje naar penningmeester@kdov.nl. 
(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; 16 maart 2020)) 

 

Personalia 
Nieuwe leden: 
drs. J.A.J. (Jan) Willems, Weerdestein 45, 4901 CL Oosterhout 
Mevr. C. (Cecilia) Raymakers, Korte Smeestraat 22 bis, 3512 NX Utrecht. 
 
 

Vraag en aanbod 
 
Vanuit de leden heeft ons deze keer geen ‘vraag of aanbod’ bereikt. Mocht 
u op zoek zijn naar bijvoorbeeld bladmuziek of informatie of juist wat aan te 
bieden hebben, dan is deze rubriek voor en door leden een mogelijkheid. 
Graag mailen aan redactie@kdov.nl. (RH) 
 
 
 

 ‘Muziek is een manier om bij God te komen’ 
 
Als je naar muziek luistert, kun je niet anders dan je verwonderen over God 
en over zijn schepping. Dat zegt mgr. Frisina, componist en een autoriteit 
op het gebied van de musica sacra. 
Muziek als weg naar het geloof en naar God. Sommige muziekstukken 
hebben net als kunstwerken werkelijk de kracht om zelfs de meest 
overtuigde atheïsten aan het twijfelen te brengen. We spreken erover met 
mgr. Marco Frisina, die de laatste 35 jaar muzikaal verantwoordelijk is 
geweest voor talloze evenementen in het Vaticaan. 

mailto:penningmeester@kdov.nl
mailto:penningmeester@kdov.nl
mailto:redactie@kdov.nl
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Meesterdirigent 
In 1984 richtte Frisina het bisdomkoor van Rome op, waarvan hij ook de 
dirigent is. Momenteel  doceert hij daarnaast niet alleen aan verschillende 
pauselijke universiteiten, ook is hij directeur van de afdeling liturgie van het 
vicariaat Rome, adviseur van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van 
de Nieuwe Evangelisatie, meester-dirigent van de pauselijke muziekkapel 
van Lateranen en rector van de Basiliek van St.-Cecilia in de Romeinse wijk 
Trastevere. 
 
Is muziek inderdaad een manier om dichterbij God te komen? 
“Zonder meer. Alle kunstvormen doen dat, maar muziek op heel bijzondere 
wijze. De kunsten tonen het beste van de mens. Ze brengen het meest 
spirituele en authentieke deel van de mens naar voren. Muziek heeft een 
grotere kracht, omdat het heel direct het hart raakt van de mens, van zijn 
emoties, fantasie en herinneringen.” 
 
Veel mensen die voor het eerst in de Sixtijnse Kapel komen, gaan zich 
verwonderen over het geloof en het bestaan van God. Kun je zeggen dat 
sommige muziekstukken hetzelfde effect hebben? 
“Absoluut, want het is alsof je een lichtstraal opvangt die door de werken 
van kunstenaars heen dringt. Iets van dat licht filtert door het werk heen en 
wij zien het. Dit licht verlicht ons ook als mensen, het doet ons begrijpen 
wie we zijn, wat de zin is van ons leven en welke rol we spelen in de 
schepping. Het belang van kunst is dat het ons echt helpt om mens te zijn. 
En voor ons christenen heeft dat een nog grotere betekenis.” 
 
In een door u geschreven gebed staat: “Laten we van muziek goddelijke 
schoonheid maken”. 
“Ja, omdat je muziek niet kunt zien en aanraken. Het is dus niet als de 
andere kunsten. Muziek is als een roep naar de toppen van de ziel en dat 
helpt ons te begrijpen waarnaar we onderweg zijn. De mens is niet 
onderweg naar beneden, maar altijd naar boven. Ook al denkt een mens 
zonder God te kunnen, kan hij niet zonder iets dat belangrijk is om voor te 
leven. De mens is gemaakt voor de kunst. Het is alsof de kunst, en muziek 
in het bijzonder, ons optilt en ons de harmonie van de wereld van binnen 
doet voelen.” 
 
U heeft eens gezegd dat muziek u heeft geleerd om van God te houden en 
ook van uw naasten. 
“Ja, omdat de muziek ons vertelt over het hart van de mens. De mens is 
gemaakt naar het evenbeeld van God. Als wij ten diepste naar het hart van 
anderen kijken, zien we hen door Gods ogen en ontdekken we dat we altijd 
liefde waard zijn.” 
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“Omdat muziek altijd iets van boven uitdrukt, iets groots en moois, kunnen 
wij door naar muziek te luisteren niet anders dan de mens bewonderen en 
Degene die hem heeft geschapen. Bij het horen van een meesterwerk, 
verwonderen we ons over alles waartoe de mens in staat is, en tegelijkertijd 
leren we de mens kennen en erkennen we de grootsheid van God die de 
mens gemaakt heeft.” 
 
Er wordt de laatste tijd veel gesproken over pastorale veranderingen. Geldt 
dit ook voor de musica sacra? 
“De musica sacra is altijd in verandering. Na het Tweede Vaticaans Concilie 
is die niet meer alleen voor de elite, maar steeds meer een geschenk voor 
de hele Kerk, voor het hele volk van God. Muziek moet minder concert zijn 
en meer gebed. Dat betekent niet dat muziek niet mooi moet zijn, dat moet 
ze nog steeds, want muziek is een uitdrukking van Gods schoonheid en 
van het geloof van de Kerk.” 
“De musica sacra maakt die verandering nu door: er zijn steeds meer 
parochiekoren en er komt steeds meer gevoeligheid voor muziek. Er valt op 
dit gebied natuurlijk nog veel werk te verzetten, maar de Kerk is altijd 
onderweg en in verandering. Dat stopt nooit. Het ideaalbeeld is immers 
God zelf en daar is niet eenvoudig aan te voldoen!” 
 

 
Mgr. Marco Frisina (Foto: Coro della Diocesi di Roma/Flickr.com - Creative Commons) 
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Hoe belangrijk is het dat elke parochie een eigen koor heeft? 
“Uitermate belangrijk, want het koor vertolkt het geloof van heel Gods volk 
en daar moet het nooit van afwijken. Een parochiekoor dient juist om Gods 
volk te begeesteren. Deel uitmaken van een koor kan een belangrijke 
ervaring zijn, want je leert er discipline. Het is ook een ervaring van 
menselijke en geestelijke groei, omdat je ten dienste staat van de liturgie en 
van Gods volk.” 
 
Bij een conferentie over Kerk en muziek op 9 november vergeleek de paus 
musici met exegeten. Wat vindt u van die vergelijking? 
“Dat is een goede vergelijking, want een vertolker van muziek is een beetje 
als iemand die de Bijbel uitlegt. Hij of zij moet de boodschap overbrengen. 
De boodschap van de muziek, de inhoud en de teksten, worden deel van 
degene die ze opvoert. Als musicus maak je je de muziek eigen, net zoals 
een exegeet dat doet met het Woord. Je probeert het uit te leggen en over 
te brengen.” (Vert. SK) 
 
(interview op www.kn.nl/muziek, d.d. 21 november 2019 door Marta 
Petrosillo)  

De nachtwacht van Hilversum 
 
Een roemrucht stukje radiogeschiedenis herleeft in Hilversum. In het 
Muziekcentrum van de Omroep is het gigantische orgel herbouwd dat vanaf 
1936 te horen was in de programma’s van de AVRO. Het grote orgel draagt 
de naam van Pierre Palla, de legendarische organist die het de eerste 
dertig jaar bespeelde. Het Pierre Palla Concertorgel ‘hoort bij Hilversum, 
zoals de Nachtwacht bij Amsterdam’, zei de gemeente over de restauratie.  
 

 
Het Pierre Palla Concertorgel.  

Foto: Arie den Dikken, via Muziekcentrum van de Omroep 

http://www.kn.nl/muziek


 
KDOV-blad Lente 2020 | 8 

Tamtam 

‘Het grootste orkest van de wereld’ is het orgel wel genoemd. Het bevat de 
klanken van talloze muziekinstrumenten én de meest uiteenlopende 
geluidseffecten: van regen en vogels tot een brandweerbel en een tamtam. 
‘Een pistoolschot is zowat het enige effect dat niet in dit orgel zit,’ zei een 
andere in die tijd beroemde bespeler, Bernard Drukker. 
 
1448 pijpen 

Het orgel is dan ook enorm: een van de grootste van Nederland, en 
bovendien een van de best bewaarde van Europa. Het bestaat uit een 
imposante speeltafel, ontworpen door de architecten van de AVRO-studio, 
en twee kamers vol met pijpen van verschillende formaten – 1448 in totaal 
– en allerlei slagwerk. Na de verkoop van de AVRO-studio in 2000 is het 
orgel eruit gesloopt. De onderdelen lagen jarenlang op een grote hoop op-
geslagen in een oude loods. 
 
VARA-studio 

Het Pierre Palla Concertorgel is de afgelopen jaren zorgvuldig 
gerestaureerd en herbouwd in Studio 1 van het Muziekcentrum van de 
Omroep. Het Muziekcentrum is gevestigd in het oude studiocomplex van de 
VARA. De oudste studio dateert er uit 1931 en is de eerste speciaal voor de 
radio gebouwde studio van Nederland. Net als de VARA-studio is het Pierre 
Palla Concertorgel intussen een rijksmonument: een rijksmonument in een 
rijksmonument dus! 
 

 
Pierre Palla achter ‘zijn’ orgel. Foto: Muziekcentrum van de Omroep 

 
Te zien én te horen 

Op 10 december werd het Pierre Palla Concertorgel feestelijk in gebruik 
genomen in het Muziekcentrum van de Omroep. Het is dan voor het eerst 
weer te horen. In die week kreeg het orgel tijdens verschillende concerten 
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een glansrol. Je kunt trouwens iedere dag een kijkje nemen in de hal van 
het Muziekcentrum van de Omroep óf via de website www.mcogebouw.nl 
een virtuele tour maken door de oude VARA-studio’s. bron: 
https://onh.nl/nieuws/de-nachtwacht-van-hilversum, 2 december 2019)  
 
 

Componisten in oorlogstijd 
 
In de maand januari was de reizende tentoonstelling Componisten in 
Oorlogstijd te zien in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum, een 
samenwerking van Muziekschatten en de Leo Smit Stichting. 
 

 
 
De tentoonstelling vertelt verhalen over 22 componisten die in de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland vervolgd werden. De oorlog heeft een grote 
impact gehad op het Nederlandse muziekleven. Componisten die voor de 
oorlog een belangrijke rol speelden, zijn na de oorlog door het grote publiek 
totaal vergeten. Daardoor is ons beeld van het muziekleven in het 
Interbellum danig vertekend, zelfs voor veel onderzoekers is het een blinde 
vlek. De Leo Smit Stichting presenteert in de tentoonstelling ‘Componisten 
in Oorlogstijd’ de resultaten van 25 jaar onderzoek en vertelt verhalen over 
de gevluchte componisten als Franz Weisz en Géza Frid, over grootheden 
in de koorwereld als Israël Olman en Hans Krieg, over jonge talenten als 
Dick Kattenburg en Nico Richter en gevestigde namen als Henriëtte 
Bosmans, Leo Smit, en Rosy Wertheim. Er is aandacht voor 
verzetsstrijders Lex van Delden, Marius Flothuis en Jan van Gilse en voor 
het componeren in onderduik en kampen. In samenwerking met 

http://www.mcogebouw.nl/
https://onh.nl/nieuws/de-nachtwacht-van-hilversum
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Muziekschatten, de muziekcollectie van de omroep, wordt ook aandacht 
besteed aan radiocomponisten als Dolf Karelsen en Isja Rossiçan. 

 

In 2015 is de tentoonstelling voor 
het eerst te zien geweest in 
Stadsarchief Amsterdam. Op 
verzoek van de Leo Smit Stichting 
heeft tentoonstellingsmaker 
Susanne van der Wolf voor deze 
reizende versie een nieuw 
onderwerp toegevoegd: 
componisten op de vlucht. Aan de 
hand van dagboekfragmenten, 
brieven en unieke foto’s krijgen 
bezoekers een inkijkje in het 
vluchtverhaal van Géza Frid en 
Hans Krieg. Uit de privécollectie 
van Frid is een brief opgenomen 
van Béla Bartók, waarin hij zijn 
voormalige leerling vraagt om in 
het geheim te informeren of Bartók 
lid kon worden van het 
Genootschap van Nederlandse 
Componisten. De Duitse uitgever 
van Hans Krieg sloot zijn brief af 
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met ‘Omdat de Joodse muziek binnenkort helemaal ingedamd is, zal ook 
voor onze Duitse kunstenaars een betere tijd komen.’ Kennelijk was hij niet 
op de hoogte van Kriegs Joodse identiteit. 

Met behulp van QR-codes (te bekijken met smartphone of tablet) zijn 
muziekfragmenten opgenomen en van verschillende componisten die 
werkzaam waren bij de radio zijn originele handschriften te zien.  
Vanaf 9 februari is de tentoonstelling te zien in de Folkingestraat Synagoge 
in Groningen, daarna in Den Haag, Zwolle, Nijmegen en Nationaal Monu-
ment Kamp Vught.  
Op de hoogte blijven van de activiteiten van de Leo Smit Stichting? Meld je 
aan voor de nieuwsbrief bij Carine Alders, secretariaat@leosmit.nl . Ook 
vragen en opmerkingen zijn van harte welkom. Voor meer informatie over 
vervolgde componisten in Nederland en hun werk: 
www.forbiddenmusicregained.org. (bron: KVNM-nieuwsbrief, jan. 2020) 
 
OPROEP – Verloren gegane orgels in Tweede Wereldoorlog 
In verband met een komend voorjaar te houden expositie in het Nationaal 
Orgelmuseum over in de Tweede Wereldoorlog verloren gegane orgels, 
doet het museum een oproep aan diegenen die nog oude foto’s, 
tekeningen/schilderijen etc. van niet meer bestaande orgels in hun bezit 
hebben, deze in bruikleen te willen afstaan voor deze bijzondere 
tentoonstelling. Reacties worden met belangstelling tegemoet gezien door 
medeconservator Maarten Seijbel, Wildemaetstraat 43, 8081 AH Elburg, 
tel. 0525-681486 of via m.seijbel.1@kpnmail.nl.  
 
 

Korte berichten 
 
Nieuwe visie van Paus Franciscus op koren en kerkmuziek 

Onlangs heeft paus Franciscus twee belangrijke toespraken gehouden over 
het belang van koren en kerkmusici. Op 28 september 2019 sprak hij tot 
dirigenten en organisten die lid zijn van de Italiaanse korenvereniging Santa 
Caecilia. In die toespraak1 omschrijft hij de functie van het koor als een 
gekwalificeerde stem van spiritualiteit, gemeenschap, traditie en liturgische 
cultuur. Met deze omschrijving verbreedt hij de gangbare visie op de functie 
van het koor. De toewijding van koren vertegenwoordigt volgens hem een 

 
1 http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/september/documents/papa-

francesco_20190928_scholae-cantorum.html 

mailto:secretariaat@leosmit.nl
http://www.forbiddenmusicregained.org/
mailto:m.seijbel.1@kpnmail.nl
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manier van evangelisatie op alle niveaus: van kinderen tot volwassenen. 
Ook dat perspectief is nieuw.   
 
Op 9 november jl. sprak paus 
Franciscus tot de deelnemers aan 
de derde internationale kerk-
muziekconferentie2. Het thema van 
dit congres luidde: 'Kerk, muziek, 
uitvoerenden: een noodzakelijke 
dialoog'. De paus beklemtoont het 
belang van zowel de constante 
muziek-technische vorming als de 
innerlijke vorming. Wat dat laatste 
betreft gaat het om de ontwikkeling 
van een gevoeligheid en geest in 
dienst van de kunst en in dienst 
van de gemeenschap, een 
bewustzijn dat de uitvoerder 
uitdrukking geeft aan het 
onuitsprekelijke door het gebruik 
van woorden en muzikale 
middelen die allesoverstijgend zijn. 
Het gaat er om een soort 
'sacramentaliteit' over te dragen aan de luisteraar. Wij mogen volgens 
Franciscus daarbij nooit vergeten dat er altijd sprake is van een dialoog 
tussen componist, werk en uitvoerder; een driewegconversatie. 
Schoonheid, muziek en andere kunsten stellen ons in staat kennis te 
nemen van Gods grootheid. De interpretatie van die realiteit is essentieel. 
Meer dan ooit hebben mensen in deze tijd hieraan behoefte.  
(BH; bron: Nieuwsbrief DISG Bisdom Rotterdam Jrg 10, Nr 6, december 
2019) 
 
Ubi cari-tas 
Stichting Kerkmuziek Netwerk, opgericht op 7 juni 2013, is een stichting die 
kerkmusici, theologen en anderen wil steunen en inspireren om samen 
enthousiasme te ontwikkelen voor de kerkmuziek. Kerkmuziek is niet alleen 
ons cultureel erfgoed van eeuwen, maar ook een levende bron waarin 
steeds nieuwe muziek ontstaat. Met als belangrijke functies: eer brengen 
aan God én mensen helpen bij tal van zingevingsvragen. Maar natuurlijk is 
samen zingen ook een geweldige mogelijkheid om je verbonden te voelen 

 
2 http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/november/documents/papa-

francesco_20191109_chiesa-musica-convegno.html 
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met elkaar. Kerkmuziek Netwerk wil makers, gebruikers en uitvoerenden 
van die muziek met elkaar verbinden, hun rollen versterken en inspiratie 
bieden. Kerkmuziek Netwerk is een projectorganisatie, die via concrete 
projecten alle betrokkenen (musici en theologen, professionals en 
amateurs) met elkaar verbindt rond het onderwerp kerkmuziek. 

De stichting ondersteunt ook ‘Orgelkids’ 
(jeugdprojecten rondom het orgel) en 
‘Kerkliedwiki. Deze gratis toegankelijke 
online vraagbaak over kerkliederen trekt 
circa 50.000 bezoekers per maand. 
Kerkliedwiki ontsluit alle liedbundels in het 
Nederlandse taalgebied en biedt per lied 
onder meer informatie over dichter, 
componist, verwijzing naar bijbelteksten, 
liturgisch gebruik, kerkelijk jaar, thema’s. 
Soms zijn teksten beschikbaar en in veel 
gevallen luistervoorbeelden. Voor musici 
zijn er verwijzingen naar begeleidingen en 
koorzettingen. 
Wie de stichting ondersteunt met 
(minimaal) 10 euro ontvangt gratis de 

zogeheten ‘Ubi cari-tas’! Voor meer info: 
https://www.kerkmuzieknetwerk.nl/product/ubi-cari-tas/ (RH) 
 
Nieuwe hoofdredacteur Gregoriusblad 

Het ‘Gregoriusblad’ heeft in Lars Koks een nieuwe 
hoofdredacteur. Koks is geboren in 1990 in Roosendaal 
en opgegroeid in Sint Willebrord, waar hij het nieuwe 
Pels & Van Leeuwen-orgel leerde kennen. Hij doorliep 
het gymnasium in Etten-Leur om vervolgens muziek-
wetenschap in Utrecht (bachelor) en theologie aan 
Tilburg School of Catholic Theology in Utrecht te 
studeren. Momenteel is hij bijna fulltime geestelijk 
verzorger bij stichting Groenhuysen te Roosendaal en 

omstreken en organist van de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara te 
Oudenbosch en organist van de omliggende dorpen, alsmede van de 
priester- en diakenopleiding Bovendonk in Hoeven. Bij deze gefeliciteerd. 
(RH; bron: Gregoriusblad, nr.4, 2019)  
 
Gregoriaans zingende dominicanen populair op YouTube 
Op YouTube plaatsen een jonge Nederlandse en een Zwitserse 
dominicaan video’s waarin ze gregoriaanse gezangen zingen. Hun kanaal 
trok in korte tijd al elfduizend abonnees. De broeders Stefan Ansinger en 

https://www.kerkmuzieknetwerk.nl/product/ubi-cari-tas/
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Alexandre Frezzato begonnen het kanaal youtube.com/OPChant een paar 
maanden geleden vanuit hun studentengemeenschap in het Zwisterse 
Fribourg. (RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, nr.6, 7 febr. 2020)  
 
Zingende priester wil naar Songfestival 
De Ierse priester Ray Kelly (66) wil namens zijn land deelnemen aan het 
Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Kelly werd wereldberoemd toen in 
2014 een filmpje viraal ging op internet, waarin hij een bruidspaar tijdens 
hun huwelijksviering toezong. (RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, nr.7, 14 
febr. 2020)  
 
Kunst en gezondheid 
Onder de titel ‘Als de geest op de proef wordt gesteld, kan kunst helpen’ 
staat in Cultuurkrant NL van december 2019 een artikel van Francine van 
der Wiel. “Kunstbeoefening kan zorgen voor stressreductie, toegenomen 
weerbaarheid, meer sociale interactie. Een interessant gegeven in een 
samenleving waar psychische klachten op nummer één staan, boven hart- 
en vaatziekten. Ook mensen met Parkinson en dementie kunnen baat 
hebben bij dans of toneel”. Er staan in hetzelfde blad méér interessante 
artikelen over kunst en gezondheid. In ‘Creativiteit als copingmechanisme’ 
staat: “Creatieve activiteiten kunnen stress en angst verminderen” (aldus 
een groot onderzoek van de BBC en University College London). Ook 
aandacht voor de ‘Veder Methode’ en onderzoek van onder meer de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Hogeschool Windesheim/Movisie 
en het Verwey-Jonker Instituut. De Cultuurkrant NL is te bestellen via 
https://www.lkca.nl/over-het-lkca/publicaties-lkca/cultuurkrant-2019-
nummer-4. (RH) 
 
Debuut Nederlands Kamerkoor in Australië en Nieuw-Zeeland 
Het Nederlands Kamerkoor ging ‘down under’. Tijdens het Adelaide Arts 
Festival presenteerde het NKK zijn ‘monumentale ode aan de 
muziekgeschiedenis: het project 150 Psalms. De psalmenmarathon werd 
integraal uitgevoerd op het festival van 29 februari t/m 3 maart 2020, in 
samenwerking met de Tallis Scholars, Det Norske Solistkor en het 
Australische The Song Company. Na de concerten vloog het koor door 
naar Nieuw-Zeeland om tijdens het New Zealand Festival een highlight-
programma uit 150 Psalms te presenteren, naast een concert met werken 
van onder meer Bach, Brahms, Martin en Poulenc. (RH; bron: ‘Nederlands 
Kamerkoor’, nr.11, dec. 2019)  
 
50 jaar Pinksterconferentie Opwekking 
De 50e editie van de Pinksterconferentie Opwekking wordt dit jaar 
gehouden van 29 mei tot en met 1 juni. Deze conferentie in Biddinghuizen 

https://www.lkca.nl/over-het-lkca/publicaties-lkca/cultuurkrant-2019-nummer-4
https://www.lkca.nl/over-het-lkca/publicaties-lkca/cultuurkrant-2019-nummer-4
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staat in het teken van het thema “Het komt door Zijn naam”. Zoals ieder jaar 
wordt ook deze keer door de Stichting Opwekking een cd uitgebracht met 
12 nieuwe Opwekkings-liederen. Hiervan zijn een viertal van eigen bodem. 
De overige acht zijn vertalingen uit het Engels. De liederen zijn te 
beluisteren via Visie.eo.nl/opwekking. (RH; bron: Visie, nr. 7, 15-21 febr. 
2020) 
 
Stephen Cleobury overleden (1948-2019) 
Op 22 november 2019 (feestdag van de H. Cecilia!) overleed Stephen 
Cleobury, dirigent van het Kong’s College Choir Cambridge, een van de 
meest beroemde koren ter wereld. Hij werkte 37 jaar voor het koor, maar 
werkte hij samen met de BBC Singers en de Cambridge University Musical 
Society. Tevens is hij de bedenker (in 1984) van de jaarlijkse 
compositieopdracht voor de Carol voor kerstavond. Een traditie die een 
‘grote stapel’ nieuwe koorcomposities voor Kerst hebben opgeleverd. (RH; 
bron: ZingMagazine, nr.91, febr./mrt. 2020)  
 
The Passion krijgt Duitse editie 
Op 8 april is de Duitse stad Essen het toneel van de allereerste Die 
Passion. Producent Mediawater wil samen met RTL Duitsland van deze 
Duitse editie een succesvol televisie-evenement maken. Het format en de 
uitvoering zijn gelijk aan die van Nederland, maar dan uiteraard met Duitse 
artiesten, die het paasverhaal met Duitstalige nationale popsongs tot leven 
brengen. Het evenement wordt primetime uitgezonden op RTL in Duitsland. 
(RH; bron: Visie, nr.5, febr. 2020) 
 
Nieuwe website LKCA 
Het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
lanceerde begin 2020 een nieuwe website lkca.nl. Daarme wordt de 
bezoeker in staat gesteld om snel de laatste ontwikkelingen, inspiratie, 
collectieve kennis, actuele en relevante inzichten te vinden en hiermee aan 
de slag te gaan. Ook kun je via de website snel in contact komen met 
medewerkers en collega’s uit het veld. (RH; bron: Cultuurkrant NL, dec. 
2019) 
 
ERM en Restauratiefonds intensiveren samenwerking 
Op maandag 24 februari ondertekenden de Stichting ERM en het Nationaal 
Restauratiefonds op landgoed Huis Schouwenburg in 't Harde een manifest 
ter intensivering van hun samenwerking. Beide organisaties zetten zich 
zonder winstoogmerk in voor het in stand houden van monumenten.  
Die verbinding inspireert en zet aan tot intensivering van de samenwerking 
door gezamenlijk informatie en specialistische kennis te delen met 
eigenaren. (bron: Nieuwsbrief ERM, 26 febr. 2020)  
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Kinderliederen 
De website www.1pagemusic.com biedt honderden liedjes aan voor gebruik 
als webapp in het muziekonderwijs. Er zijn een paar handige punten: Hoe 
je de liedjes ook leest (op mobiel of digibord), ze zijn altijd goed leesbaar. 
De meeste liedjes hebben (meerdere) voorspeel- en begeleidingstracks en 
ze zijn zowel in notatie als klinkend op elke toonhoogte aanwezig. Ook kan 
het tempo worden aangepast en kun je aantekeningen maken, die je weer 
kunt opslaan. Met één druk op de knop kun je vertalingen zien en of de 
liedjes op YouTube vinden. Het platform wordt momenteel getest en is in 
2020 sowieso gratis. Ook dirigenten van kinderkoren kunnen een mailtje 
sturen en krijgen een toegangscode om het gratis materiaal uit te testen 
gedurende een jaar, zonder verplichtingen! Bij verlenging blijven je 
bestanden bewaard. 
Voor meer info: www.1pagemusic.com . (RH) 
 
Tweede Kamer: Betere ondersteuning koor- en muziekverenigingen 
Het kabinet moet onderzoeken hoe de structurele ondersteuning 
van amateurkunstverenigingen, zoals koor- en muziekverenigingen, 
verbeterd kan worden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer 
steunde dinsdag 26 november 2019 dit voorstel van CDA, D66, 
GroenLinks, SP en PvdA. Minister Van Engelshoven moet voor de zomer 
2020 de resultaten presenteren. 
De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Koornetwerk 
Nederland zijn verheugd. Voorzitters Bart van Meijl en Daphne Wassink: 
‘Koor- en muziekverenigingen spelen een cruciale rol in de samenleving. 
We hebben grote potentie maar ook gezamenlijke problemen. Tot nu toe 
was het keer op keer elke vereniging en elke gemeente voor zich. Wij zijn 
blij dat een overweldigende meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er 
werk wordt gemaakt van een betere en structurele ondersteuning.’ 
Al langer vragen de KNMO en Koornetwerk aandacht voor de noodzaak tot 
betere ondersteuning. Zo bleek eerder deze maand dat bijna tweederde 
van de Nederlanders het belangrijk vindt dat koor- en muziekverenigingen 
in hun gemeenten blijven voortbestaan. ‘Er zijn 1,5 miljoen mensen actief 
bij amateurkunstverenigingen. Mensen maken daar niet alleen samen 
muziek, het zijn ook plekken van ontmoeting. Als die verdwijnen, dan 
verdwijnt er dus veel meer dan muziek. Het aangenomen voorstel in 
de Tweede Kamer is een belangrijke stap. Wat ons betreft gaan we aan de 
slag om samen te bouwen aan een mooie en muzikale toekomst.’ (bron: 
www.koornetwerk.nl)  
 
Infobladen: een ERM-richtlijn op één A-4 
Wilt u weten welke ERM-richtlijn van toepassing is op het werk aan uw 
monument? Dan vindt u de richtlijn natuurlijk op de website van de Stichting 

http://www.1pagemusic.com/
http://www.1pagemusic.com/
http://www.koornetwerk.nl/
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Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Speciaal voor 
degene die zich snel wil oriënteren op de inhoud van een richtlijn heeft 
ERM nu ook Infobladen. Een Infoblad geeft in één A-4 inzicht in de 
belangrijkste zaken, zodat u makkelijk kunt beoordelen of de richtlijn 
relevant voor u is. 
De uitvoeringsrichtlijnen van ERM geven aan wat belangrijk is bij 
onderhoud, herstel en verduurzamen van monumenten. Een 
verduurzamingsadvies, een ontwerp, de realisatie; allerlei aspecten van het 
werk aan monumenten zijn in tekst, schema’s en tekeningen uitgewerkt. Zo 
heeft u inzicht in technische en procedurele eisen. Er zijn inmiddels 29 
ERM-richtlijnen over uiteenlopende onderwerpen als planontwerp, 
verduurzamingsadvies, schilderwerk, timmerwerk en het herstellen van 
daken in allerlei vormen. Ook voor groen erfgoed en klinkend erfgoed zijn 
richtlijnen beschikbaar.  
Welke richtlijn is belangrijk voor het werk aan uw monument? Het Infoblad 
helpt u snel op weg met een korte weergave. Het Infoblad is niet bedoeld 
als samenvatting van de richtlijn; raadpleeg voor een juiste weergave altijd 
de complete richtlijn.  
U vindt de infobladen op: https://www.stichtingerm.nl/infobladen (RH; bron: 
nieuwsbrief ERM, 30 jan. 2020)  
 
Zomeragenda KVOK – orgelconcerten 
De KVOK geeft dit jaar opnieuw de ZomerAgenda uit. Hierin staan 
aankondigingen van orgelconcerten die tussen 1 juni en 30 september 
gegeven worden in Nederland en daarbuiten. Concerten voor de agenda 
kunnen tot uiterlijk vrijdag 1 mei 2020 opgegeven worden, uitsluitend (!) via 
www.hetorgel.nl/agenda. (bron: NotaBene, nr.3, maart 2020) 
 
Via de orgelbank de Kerk in 
John de Zwart (46) is parochievicaris in de Friese parochie H. Christoffel in 
Zuidwest-Friesland, bisdom Groningen-Leeuwarden. Zijn levensweg ging 
via de orgelbank. Orgelspelen leerde hij via de plaatselijke muziekschool en 
op zijn 15e is hij vanuit de parochie, door de zusters die daar min of meer 
de zaak runden, gevraagd om organist te worden. Via de orgelbank is hij de 
Katholieke Kerk ingerold. Toen hij bijna 18 was, is hij katholiek geworden 
en heeft hij zijn E.H. Communie en Vormsel gedaan. De studie 
‘commerciële economie’ gaf hem geen voldoening en zo kwam hij terecht in 
het Ariënskonvict in Utrecht. Daar werd amper aandacht besteed aan de 
Latijnse liturgie en taal. Als pastoor kwam hij later pas in contact met de 
Latijnse Liturgie. Via de orgelbank tot priester, toch bijzonder! (RH; bron: 
Bulletin VvLL, jrg.50, nr. 132, dec. 2019). 
 

https://www.stichtingerm.nl/infobladen
http://www.hetorgel.nl/agenda
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Inventarissen Vlaamse historische orgels online 
De orgelinventarissen van Vlaanderen, die destijds door de Belgische 
Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg in boekvorm werden 
uitgegeven, zijn nu ook online te raadplegen op de website van het 
agentschap Onroerend Erfgoed: oar.onroerenderfgoed.be/reeks/HIOR.  
Oud-medewerker orgels en klokken van het Vlaams Instituut voor 
Onroerend Erfgoed (VIOE), Patrick Roose, tevens auteur van talloze 
studies en artikelen over de Vlaamse orgelbouwgeschiedenis, heeft een 
inhoudsopgave en een lijst met errata aangemaakt. Beide pdf’s zijn te 
downloaden via orgelkunst.be, menu ‘Digitale bibliotheek’. (RH; bron: De 
Orgelvriend, jan./febr. 2020) 
 
Borstbeeld Jan Zwart in Orgelmuseum  
Op zaterdag 21 december is tijdens een 
speciale middag in het Orgelmuseum een 
borstbeeld onthuld van Jan Zwart (1877-
1937). Hans Mudde, de oudste kleinzoon 
van Zwart, onthulde de buste. Het 
borstbeeld is vervaardigd door de 
Doornspijkse kunstenares Bea 
Roozendaal, die eerder voor het museum 
al een borstbeeld vervaardigde van Jan 
Pieterszoon Sweelinck. Dankzij donaties 
van een aantal stichtingen en bijdragen 
van particulieren was het mogelijk dit 
borstbeeld te laten maken. Jan Zwart was 
organist van de Hersteld Evangelisch-
Lutherse Kerk in Amsterdam van 1914 tot 
aan zijn dood. Hij was de eerste organist 
in Nederland die door reguliere 
bespelingen voor de radio een groot 
publiek wist te winnen voor het kerkorgel. Hij was ook een kundig pedagoog 
en orgelhistoricus. Een van zijn bekendste leerlingen was Feike Asma. 
Zwart schreef vele publicaties over het orgel en was een groot 
bewonderaar van componist-organist-klavecinist Jan Pieterszoon 
Sweelinck, die mede door hem ook weer in de belangstelling kwam. Zwart 
componeerde zelf ook orgelmuziek, die geliefd was bij orthodox-
protestanten. Na zijn dood is er rond zijn persoon en muziek een ware 
cultus ontstaan, die in bepaalde kringen tot op de dag van vandaag 
voortleeft. Vier van zijn zonen gingen ook de muziek in, een dochter 
trouwde met een organist, en momenteel zijn zes kleinzoons actief in de 
muziek, als organist, dirigent of musicoloog. 
(bron: www.nationaalorgelmuseum.nl ) 

http://www.nationaalorgelmuseum.nl/
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Concertgebouworkest lanceert campagne ‘Waar luister jij naar?’ 
Het Koninklijk Concertgebouworkest wil met zijn nieuwe campagne ‘Waar 
luister jij naar?’ het draagvlak voor klassieke muziek verbreden. Onderzoek 
toont aan dat daar grote behoefte aan is. 
In onze alsmaar lawaaiigere wereld is luisteren moeilijk geworden. 
Dagelijks worden we overspoeld met informatie en prikkels. Luisteren we 
nog wel echt? Luisteren is belangrijk, maar vraagt om aandacht. Het is een 
kunst. Je moet het oefenen en onderhouden. Klassieke muziek kan 
mensen leren beter te luisteren – naar zichzelf en naar anderen. Het 
Concertgebouworkest gelooft in de kracht van klassieke muziek en wil meer 
mensen die laten ervaren. De kracht om te ontspannen of juist energie op 
te doen. Naar binnen te keren of te openen. Vreugde of troost te ervaren. 
Te herinneren en lief te hebben. Daarom moedigt het orkest iedereen aan 
om open te staan voor klassieke muziek. 
 
Een op de drie Nederlanders wil wel luisteren naar klassieke muziek, maar 
weet niet goed waar te beginnen. Bij de Vierde symfonie van Mahler of bij 
de Negende symfonie van Beethoven, bij Mozarts Requiem of Don 
Juan van Richard Strauss? In opdracht van het Concertgebouworkest heeft 
onderzoeksbureau Totta Research een breed kwantitatief onderzoek 
gedaan naar het luistergedrag in Nederland. Hieruit blijkt dat de helft van de 
Nederlanders die niet naar klassieke muziek luisteren er wel voor 
openstaat. In totaal gaat het om 4,6 miljoen mensen, waaronder relatief 
veel jongeren. Een groot deel hiervan weet eenvoudig niet waar te 
beginnen. Wel weten veel mensen wat ze graag zouden vinden in muziek. 
Nederlanders associëren klassieke muziek het meest met rust, schoonheid 
en focus. 
Om de nieuwe campagne kracht bij te zetten, gaf het orkest bekende en 
onbekende Nederlanders – onder wie presentator Chris Zegers, zangeres 
Do, actrice Hanna Verboom en komiek Ruben van der Meer - luisteradvies 
op maat. Danseres Jeanine, die door een hernia niet meer kan dansen, kan 
dankzij muziek van Saint-Saëns beter omgaan met haar verdriet. “Het is 
een soort geleide meditatie. Alle ruis valt weg en je kunt alleen maar in het 
moment zijn en je mee laten voeren.” Ruben van der Meer krijgt energie 
van Beethoven. “Haha! Dit is toch geweldig! One nutty ride! Je ziet jezelf op 
een paard over de hei, zonneschijn, aan het einde wacht je geliefde.” 
 
Op waarluisterjijnaar.nl kunnen geïnteresseerden zelf aangeven waar zij 
behoefte aan hebben, waarna zij een persoonlijk luisteradvies krijgen dat is 
samengesteld door musici van het Concertgebouworkest. Deze 
luisterervaringen kunnen daarna gedeeld worden via social media. De 
campagne bestaat onder meer uit een merkfilm (met tekst en voice-over 
van Ramsey Nasr), filmpjes van de luisterervaringen van bekende en 

http://waarluisterjijnaar.nl/
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onbekende Nederlanders, speellijsten op Spotify, radiospotjes, affiches en 
online communicatie. 
Kijk voor meer informatie op Waarluisterjijnaar.nl.  
(RH; persbericht Concertgebouworkest, 20 jan. 2020 
 
Postzegels Beethoven 
Voor themaverzamelaars Muziek is 2020 een bijzonder druk jaar. Dat blijkt 
uit het uitgifteprogramma van het merendeel van de Europese landen. Aan 
het 250e geboortejaar van Ludwig van Beethoven wijden in de loop van dit 
jaar zeker vijftien landen een zegel. Dat zijn Bosnië, Bulgarije, Faeröer, 
Frankrijk, Hongarije, Gibraltar, Guernsey (zelfs vier keer), Jersey, Letland, 
Liechtenstein, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, en Duitsland zelf heeft 
op 2 januari 2020 het uitgiftejaar geopend met een Beethovenzegel. (RH; 
bron: NHD, 4 jan. 2020) 
 
Evaluatieonderzoek Méér Muziek in de Klas 
Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in om alle basisschoolkinderen in 
Nederland structureel muziekonderwijs te laten krijgen. Dat doet de 
stichting langs drie lijnen: door het opzetten van lokale 
samenwerkingsverbanden tussen alle bij muziekonderwijs betrokken 
partijen ('regionale verankering'), door het laten zien van het belang van 
muziekonderwijs met programma's als Het Kerst Muziekgala of de Lang 
Leve de Muziek Wedstrijd ('bewustwording'), en door (toekomstige) leer-
krachten op diverse manieren te ondersteunen bij het geven van muziek-
onderwijs ('deskundigheidsbevordering'). 
 
Sinds 2017 stimuleert ‘Méér Muziek in de Klas’ dat scholen, pabo’s, 
conservatoria, muziekscholen, verenigingen, ondernemers, overheden en 
andere belanghebbenden de handen ineenslaan om het muziekonderwijs in 
hun regio’s structureel te verbeteren. Die samenwerking wordt bekrachtigd 
in een lokaal convenant – een ‘MuziekAkkoord’ – en tijdens een muzikaal 
feest door alle samenwerkingspartners ondertekend. 
 
In 2019 vroeg ‘Méér Muziek in de Klas’ de Boekmanstichting haar 
inspanningen op deze drie programmalijnen te evalueren, en te komen tot 
zo concreet mogelijke aanbevelingen om deze verder aan te scherpen. De 
resultaten van dit onderzoek, dat werd uitgevoerd door middel van 
focusgroepen, expertinterviews en surveyonderzoek, presenteerde de 
Boekmanstichting in de vorm van vier artikelen. De eerste drie artikelen 
gaan in op de drie programmalijnen van Méér Muziek in de Klas, terwijl het 
vierde artikel het onderzoek afrondt in de vorm van tien toekomstgerichte 
aanbevelingen. Een afzonderlijke bijlage bevat daarnaast een uitgebreidere 

http://waarluisterjijnaar.nl/
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toelichting op het onderzoek, alsook een overzicht van gesprekspartners en 
de gebruikte vragenlijsten. 
Ga voor het volledige onderzoek naar: 
https://www.boekman.nl/verdieping/publicaties/evaluatieonderzoek-meer-
muziek-in-de-klas/ (RH; bron: VLS-Nieuwsbrief nr.1, 13 febr. 2020) 
 
Sweelinck-oeuvreprijs voor het Orgelpark  
Het bestuur van de Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs heeft op 
advies van de jury besloten deze prijs toe te kennen aan het Orgelpark, 
omdat dit initiatief uniek is in zijn opzet. Het Orgelpark beschikt over een 
bijzondere collectie orgels. Aparte vermelding verdient het Utopaorgel met 
de digitale speeltafel en zijn uitgebreide speelmogelijkheden. 
Het Orgelpark is mede dankzij compositieopdrachten een broedplaats voor 
nieuwe orgelmuziek en durft ongebaande wegen te kiezen. Het biedt een 
podium voor jong talent en vormt ook een verbinding met de wetenschap. 
Met dit alles levert het Orgelpark een grote bijdrage aan de Nederlandse 
orgelcultuur. De uitreiking van de ze prijs was gepland op zaterdagavond 9 
mei 2020 tijdens een feestelijk concert. (Op dit moment is niet zeker of deze 
uitreiking doorgaat i.v.m. de Corona-crisis.) Aan dit concert werken eerdere 
winnaars van de Sweelinck-Mullerprijs mee: Jacob Lekkerkerker, Hugo 
Bakker en Laurens de Man. De jury werd gevormd door Klaas Stok en 
Hans Leenders. (RH; bron: NotaBene, jan. 2020; De Orgelvriend, maart 
2020, www.orgelpark.nl) 
 
 

Activiteiten 
 
In deze editie kondigen we in verband met de coronacrisis alleen nog 
activiteiten vanaf 1 juni waarvan we uiteraard niet weten of ze uiteindelijk 
doorgaan. 
 
 
Kerkmuzikale dag in de Sint-Catharinakerk Eindhoven 
Op zaterdag 27 juni 2020 vindt een uniek kerkmuzikaal evenement plaats in 
de Sint-Catharinakerk te Eindhoven. Dit evenement wordt georganiseerd 
door organisaties voor kerkmuziek in de zuidelijke bisdommen Roermond, 
Den Bosch en Breda. Vanuit de bisdommen worden zangers en 
zangeressen gevraagd door te nemen aan een groot projectkoor. Voor 
meer info en opgave: secretariaat@sgv-roermond.nl.  
(RH; bron: Gregoriusblad, nr.4, 2019) 
 

https://www.boekman.nl/verdieping/publicaties/evaluatieonderzoek-meer-muziek-in-de-klas/
https://www.boekman.nl/verdieping/publicaties/evaluatieonderzoek-meer-muziek-in-de-klas/
http://www.orgelpark.nl/
mailto:secretariaat@sgv-roermond.nl
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Haarlems Improvisatieconcours  
De aanmelding voor het 53e Haarlems Improvisatieconcours is geopend op 
1 februari. Op woensdag 22, vrijdag 24 en zaterdag 25 juli 2020 wordt deze 
in Haarlem gehouden. Aanmelden voor dit wereldberoemde concours is 
mogelijk door voor 1 april 2020 een opname in te sturen. Vanaf 1 februari 
staat het materiaal op de website waarover voor deze selectieronde 
geïmproviseerd dient te worden. Een jury, bestaande uit Geerten Liefting 
(de winnaar uit 2016), Ansgar Wallenhorst (winnaar in 2000) en Jan Hage 
(organist Domkerk Utrecht) zal de opnames anoniem beluisteren en de 
kandidaten selecteren die in juli in Haarlem met elkaar de strijd zullen 
aangaan. Er is dit jaar ook weer een Young Talent-klas. Voor meer info: 
www.orgelfestivalhaarlem.nl  . (RH; bron: NotaBene, febr. 2020)  
 
World Choir Games 
Van 5 tot en met 15 juli 2020 is in Antwerpen de World Choir Games 2020 
onder het motto “Sing together, share happiness”. Er treden 500 koren op 
van over de hele wereld, samen goed voor 20.000 buitenlandse gasten. Het 
evenement vindt tegelijkertijd plaats in Antwerpen en Gent. De World Choir 
Games vinden elke twee jaar plaats op een ander continent en wordt 
georganiseerd door het internationale korennetwerk Interkultur. De opening 
is in het Antwerpse Sportpaleis met een half millennium aan muziek van 
Vlaamse componisten: Van Josquin des Prez tot hedendaags. 
Voor meer info: www.interkultur.com/Flanders2020.  
 
70ste Werkweek voor Kerkmuziek  
georganiseerd door de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek 
organiseert van 25 juli t/m 1 augustus 2020 de 70ste Werkweek voor 
Kerkmuziek. Deze Werkweek van 2020 wordt een feestelijke lustrumeditie 
en vindt plaats in conferentiecentrum ‘Bovendonk’ in Hoeven. Evenals 
afgelopen Werkweek zullen midden in de week (op dinsdag) zangers 
aanschuiven die zingen in een kleinkoor, al zijn de deelnemers van dit 
kleinkoor overigens ook al vanaf zaterdag welkom om met het grote koor de 
andere muziek in te studeren. Er zullen enkele gezamenlijke repetities zijn, 
maar ook een aantal gescheiden repetities van groot en kleinkoor. Voor de 
zangers die meezingen in het kleinkoor en die bij onze groep niet bekend 
zijn, zullen in het voorjaar van 2020 stemtesten worden afgenomen. Aan 
het begin van de week zal worden meegewerkt aan de eredienst op zondag 
26 juli in de kapel van Hoeven, het slotconcert zal op vrijdag 31 juli 
eveneens in de kapel van Hoeven plaatsvinden.  
 
De muzikale leiding is weer in handen van Hans Jansen en Els 
Hermanides. Vanwege de 70ste Werkweek zal er veel feestelijke kerk-
muziek gezongen worden, puttend uit de zo rijke kerkmuzikale Lutherse 

http://www.orgelfestivalhaarlem.nl/
http://www.interkultur.com/Flanders2020
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traditie zoals o.a. Hammerschmidt, Schütz, Mendelssohn, Brahms, Pepping 
en Gorecki. De deelnemersprijzen voor het grote koor (gehele week) zijn 
vastgesteld op € 625 voor een eenpersoonskamer en € 560 voor een 
tweepersoonskamer. Voor de zangers die vanaf woensdag meezingen in 
het Kleinkoor € 330,- (eenpersoonskamer) en € 300,- (tweeper-
soonskamer).Voor jongeren zonder regulier inkomen € 300,- (hele week) en 
€ 170,- (vanaf woensdag). Meer informatie en aanmelden: 
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl  of via ineke3110@gmail.com . (RH) 
 
Leading Voices – Europa Cantat 2022 
Europa Cantat organiseert van 23-31 juli 2022 de eerste editie van een 
vijfdaags evenement ‘Utrecht Zingt’ voor Europese vocale leiders en 
koorleiders. Het internationale evenement heeft plaats in Utrecht en wordt 
georganiseerd door ZIMIHC.  
Een heel nieuw festival voor heel Utrecht met workshops, concerten en 
masterclasses voor iedereen die van zingen houdt. Het festival vindt plaats 
in het kader van de viering van 900 jaar stadsrechten in Utrecht en zal op 
allerlei plekken in de stad plaatsvinden. Binnen het festival is er een 
internationaal programma met de titel Leading Voices. Dit richt zich in het 
bijzonder op dirigenten, vocal leaders, koren, managers, artistieke leiders 
en componisten vanuit heel Europa. Het programma hiervoor wordt 
samengesteld door een internationale muziekcommissie, benoemd door 
ECA-EC en is gericht op de toekomst van samen zingen. Labs, lezingen, 
lessen en live concerten met inspirerende koren uit de hele wereld vormen 
de basis van het programma.  Leading Voices 2022 is onderdeel van 
Utrecht Zingt, een programma van ZIMIHC om de koormuziek in de stad 
Utrecht te promoten en ondersteunen.   
Voor meer info: https://www.zimihc.nl/agenda/leading-voices-2022/ 
 

 

http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
mailto:ineke3110@gmail.com
https://www.zimihc.nl/agenda/leading-voices-2022/
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Orgelbouwnieuws 
 
 
Ingebruikneming van het Monteverdi-orgel  
Op zondag 19 januari werd in de St.-Franciscus Xaveriuskerk (Amersfoort) 
tijdens een concert van het ensemble Le Nuove Musiche o.l.v. Krijn 
Koetsveld het zogenaamde ‘Monteverdi-orgel’ in gebruik genomen. Het 
instrument werd in opdracht van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds 
(NMF) gebouwd door de firma Klop uit Garderen. Pieter van Dijk heeft het 
NMF als extern adviseur bijgestaan. Gek genoeg was tot op heden 
niemand op het idee gekomen om een orgel te maken waarover Claudio 
Monteverdi in 1610 zo liefdevol spreekt: een orgel met houten pijpen 
(‘organo di legno’) met een prachtige liefelijke (‘suave’) klank, die zo mooi 
samensmelt met stemmen en instrumenten. Krijn Koetsveld kwam tijdens 
het opnemen van alle madrigalen met ensemble Le Nuove Musiche op dit 
idee dit orgel te bouwen. Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat 
hoogwaardige muziekinstrumenten in bruikleen geeft aan professionele 
musici en conservatoriumstudenten, omarmde het project. Na een intensief 
en zorgvuldig traject van anderhalf jaar, is het orgel voltooid. Het instrument 
is gebouwd met open cipressenhouten pijpen, volgens een ontwerp naar 
voorbeelden van instrumenten en decoraties uit Venetië in de vroege 
zeventiende eeuw. Het orgel is in Italië door Michele Barchi voorzien van 
prachtige decoraties. De windvoorziening kan met de hand worden 
bediend, waardoor een bijzondere rustige klank kan worden gerealiseerd.  
Een filmpje over het project: 
https://www.youtube.com/watch?v=ulMyH4NM0zA (RH; bron: NotaBene, 
jan. 2020) 
 

 
Film-still uit YouTube-filmpje over de bouw van het Monteverdi-orgel 

https://www.youtube.com/watch?v=ulMyH4NM0zA
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Foto: Marcel Pelt 

 
Flentrop maakt kistorgel voor USKO 
Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO), het grootste Nederlandse 
muziekgezelschap voor studenten, heeft Flentrop Orgelbouw opdracht 
gegeven tot het maken van een kistorgel. Na een periode van 
fondsenwerving en voorbereiding konden een drietal bestuursleden op 6 
november 2019 het contract tekenen in Zaandam. (RH; bron: De 
Orgelvriend, jan./febr. 2020)  
 
Westerblokker – St. Michaël: klokken zijn terecht 

In het vorige KDOV-blad 
(Winter 2019, blz.38) 
meldde ik, dat de klokken 
van de aan de eredienst 
onttrokken St. Michaëlkerk 
in Westerblokker verdwe-
nen waren. Deze blijken 
weer terecht. Aanvankelijk 
was het de bedoeling om 
de klokkentoren te laten 
staan, maar dit gaf pro-

blemen met het bereiken van het gezondheidscentrum door ambulances. 
Toen is besloten de klokken eruit te halen en te laten opknappen. In januari 
2020 was de officiële opening. De klokken hebben een plaats gekregen in 
de wachtkamer en zijn zo weer voor iedereen (nog beter) zichtbaar als 
herinnering aan de vroegere bestemming van het gebouw. (RH; bron: 
Bronwater (parochieblad), jrg.8, nr.1, jan./febr./mrt. 2020) 
 
Zwaagdijk-West – H. Jacobus de Meerdere 

In 2018 is de H. Jacobus de 
Meerdere-kerk in Zwaagdijk-
West te koop gekomen. Het is 
geen monument, dus het zou 
ook gesloopt kunnen worden. 
Er zijn nu echter verge-
vorderde plannen voor een 
grootscheepse verbouwing 
voor de komst van acht of 
negen inpandige zorgappar-
tementen. In de plannen 
worden authentieke elemen-
ten als de hoge glas-in-lood-
ramen, de imposante bogen 
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van steen en het fijn houtsnijwerk behouden, maar  
altaar, banken en het orgel op het balkon ruimen het veld. Het gaat om een 
tweedehands orgel, waarvan de bouwer en bouwjaar onbekend zijn, dat in 
1957 door de fa. L. Verschueren uit Heythuysen is geplaatst.  
Dispositie: Manuaal (C-f3) Montre 8, Bourdon 8, Prestant 4, Fluit 4, Octaaf 
2, Mixtuur II-III, Trompet 8 B/D en Pedaal (C-c1) is aangehangen.  
(RH; bronnen: L. Blank, Plan voor kerk in eindfase, in: Noordhollands 
Dagblad, 19 febr. 2020; en  
https://www.orgelsite.nl/zwaagdijk-west-nederland-noord-holland-sint-
jacobus-de-meerderekerk/ ) 
 

 

Nieuwe uitgaven - recensies 
 
Zingen van binnenuit 
Hoe vaak besteedt u als dirigent aandacht aan de inhoudelijke kant van de 
tekst? En als een compositie wordt hernomen, wordt de muzikale inhoud 
dan weer ‘meegenomen’ in de uitvoering, die verlangd wordt van de 
koorleden? En wéét uw koorlid (of een cantor) wàt hij of zij zingt? En is het 
belangrijk achter die boodschap te staan om dit goed te kunnen uitvoeren? 

Belangrijke vragen als het om liturgie 
vieren gaat. 
Hein Vrijdag zong als zevenjarige al in 
een ‘paterskoor’ van de augustijnen in 
Eindhoven. Later leidde hij, naast zijn 
werk bij de KRO, verschillende 
kerkkoren, tot op de dag van vandaag 
bij de parochiële cantorij in Millingen 
aan de Rijn. Dit boek is een neerslag 
van zijn ervaringen in opleidingen voor 
dirigenten, cantorcursussen, 
workshops ‘Zingen van binnenuit’, 
maar vooral zijn vijftigjarige praktijk als 
dirigent van onder meer kerkkoren. De 
titel van het boek betekent voor Vrijdag 
“zingen vanuit de muziek, aandacht 
geven aan alle elementen waaruit een 
zangstuk is opgebouwd: de tekst, de 
melodie, het tempo, het ritme, de 
harmoniek, de dynamiek, de beelden, 
soms zelfs de akoestiek. Uit de muziek 

https://www.orgelsite.nl/zwaagdijk-west-nederland-noord-holland-sint-jacobus-de-meerderekerk/
https://www.orgelsite.nl/zwaagdijk-west-nederland-noord-holland-sint-jacobus-de-meerderekerk/
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halen wat erin zit. Elke element vanuit zijn eigen zeggingskracht tot bloei 
brengen”. Uiteraard komt ook de “spiritualiteit van de gezangen aan de 
orde”. En in het laatste hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan het ‘van 
binnenuit’ van dirigent, voorzangers en koor. Kortom, het boek wil, zoals 
Vrijdag het noemt, aandacht voor de “muzikale geboortetechniek” van het 
stuk (wat zijn de essenties van de compositie/het lied) tijdens de repetitie  
teneinde een doorleefder en levendiger zingen in de eredienst te 
bewerkstelligen. “Zowel koorleden als andere gelovigen zouden na een 
viering rijker naar huis moeten gaan, alleen al doordat de gezangen in al 
hun kracht, schoonheid en troost geklonken hebben”. En dat onder leiding 
van de dirigent als “een soort reisleider of als een gids in een museum”. Of 
van een cantor, die immers net als de lector “er toch niet staat namens 
zichzelf. Deze is in dienst van het woord, van de psalm. Geen verkondiger 
van zijn eigen situatie, lief of leed”. (blz.302). Mooi gezegd. Vrijdag vindt het 
een gemiste kans dat er er zo weinig aandacht is voor de liturgische rol van 
het koor.  
 
Zijn doelstelling wordt in dit boek ruimschoots gehaald. Niet alleen richt 
Vrijdag zich tot zowel r.-k. als protestantse koren en cantorijen, ook is geput 
uit de gangbare zangbundels als Liedboek 2013, GvL, Zingt Jubilate, 
Liedboek voor de Kerken (1973) en Laus Deo. Er is niet alleen aandacht 
voor Nederlandstalig repertoire, maar ook voor anderstalige composities die 
bij veel koren op het repertoire staan. Daardoor is het boek voor veel 
dirigenten en voorgangers, maar wat mij betreft ook betrokken koorleden, 
die de liturgische muziekcommissie vormen(!), eigenlijk onmisbaar. De 
voorbeelden zijn illustratief en het register op besproken psalmen, 
gezangen en liederen (de anderstalige composities staan apart vermeld) is 
een welkome aanvulling. Dus ook als naslagwerk is dit boek van 
onschatbare waarde. Opmerkelijk vind ik wel, dat in de geraadpleegde 
literatuurlijst uitgaven gericht op cantores geheel ontbreken, terwijl de 
auteur ook bij cantorcursussen betrokken was. Dit boek verdient een plek 
op elke boekenplank van een dirigent of cantor in de r.k. kerkgemeenschap! 
Grote complimenten. (Ruud Hoogenboom) 
* Hein Vrijdag, Zingen van binnenuit. Een wegwijzer voor dirigenten, 
voorzangers en koren, Berne Media, 320 blz., € 24,95, ISBN 978 90 
89723116.  
 
Wonen in klanken – boek over Maurice Pirenne 
Na een eerdere uitgave over het leven en werk van Floris van der Putt 
(rector cantus van de Schola, 1954- 1965) kon die van Maurice Pirenne 
(rector cantus 1965-1991, organist Sint-Janskathedraal , 1991- 2007) niet 
uitblijven. Op zijn grafsteen staat gebeiteld: PRIESTER-MUSICUS. Bewust 
in die volgorde. Dat is ook de volgorde die in het boek gehanteerd wordt, 
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waar Jan Jaap Zwitser het leven van Pirenne beschrijft en Anton Vernooij 
de beschrijving van de muziek voor zijn rekening neemt.  
Op 10 november 2019 
verscheen deze biografie van 
Maurice Pirenne (1928-2008), 
priester-musicus van het 
bisdom ’s-Hertogenbosch. Hij 
werd geboren op 29 november 
1928 in Tilburg en was één 
van acht kinderen. Van de vijf 
zoons werden er vier priester, 
waaronder Maurice, de een-
na-jongste.  
Zijn liefde voor het orgel kreeg hij al op 5-jarige leeftijd (!), toen hij Jan van 
Leeuwen (1884-1943) hoorde spelen. En in de tweede klas werd hij 
getroffen door een Rooms kinderleven-leesboekje waarin een blinde 
koster/organist met ‘zijn handen op de klavieren en zijn voeten op het 
pedaal’ speelde. In de hogere klassen zong hij bij frater Sulpitius. Zijn 
eerste muzikale vorming en later ook pianoles kreeg hij op de Tilburgse 
muziekschool. Je kunt niet jong genoeg beginnen met muzikale vorming. 
En op het kleinseminarie Beekvliet ontmoette hij Floris van der Putt, leraar, 
organist en componist. Dat alles was een goede basis voor zijn latere werk!  
Hierna volgden nog het grootseminarie Haaren en zijn studies aan het 
Conservatorium van Tilburg en het Istituto Pontificio di musica sacra in 
Rome. 
 
Hij werd later weliswaar door zijn bisschop vrijgesteld van pastorale taken, 
maar nam die toch op zich door te preken, sacramenten te bedienen en ook 
de ‘pastorale leiding’ van de Schola op zich te nemen. Hij werd in juni 1952 
priester gewijd.  
Als rector cantus (dirigent) van de Schola Cantorum heeft Pirenne in de 
periode 1965-1991 aan honderden kinderen uit 's-Hertogenbosch en 
omstreken muziekonderwijs gegeven. Hij leerde hen kennismaken met de 
grootheden uit de renaissance, maar ook met de hedendaagse 
componisten. Een groot aantal van zijn zangertjes heeft zijn eigen weg 
gevonden met een beroep in de muzikale sector.  
Naast zijn priesterschap was Pirenne van grote betekenis voor de 
kerkmuziek in Nederland, vooral toen na Vaticanum II ruimte werd gegeven 
voor composities in de eigen landstaal. Hij was als de dood dat er allerlei 
rijmelarijtjes zouden ontstaan op onnozele melodieën. Hij, Floris van der 
Putt en een beperkt aantal anderen sprongen in het ontstane gat en 
schreven het ene werk na het andere. Psalmen, missen, motetten en meer 
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zagen het levenslicht. Uiteraard op goede teksten en goede Bijbelse 
vertalingen.  
 
Pirenne staat bekend om zijn uitstekende woord-toonverhoudingen. Zijn 
muziek is nooit muziek op zich, maar heeft een sterke verwantschap met de 
tekst die hij op muziek heeft gezet. “Zijn ‘taal’ is meer dan het gesproken 
woord die van de muze, die hem in staat stelt zich ten diepste te uiten, 
beter en diepgaander dan in gewone spreektaal mogelijk is”, aldus de 
inleiding. “Geloven, hopen en beminnen doe je met heel je hebben en 
houden, of zoals Deuteronomium het zo treffend zegt: ‘Met heel je hart en 
heel je ziel en heel je verstand’, niet afstandelijk maar met overgave”, aldus 
Pirenne op 24 september 1978 in zijn ‘muzikale credo’-preek bij 
gelegenheid van het eeuwfeest van de NSGV.  
Als organist was Pirenne vanaf de jaren '60 betrokken bij de restauraties en 
inspelingen van vele Brabantse orgels. Als veelgevraagd organist had hij 
een drukke concertagenda in binnen- en buitenland. Na 1991 bleef hij als 
organist verbonden aan ‘zijn’ Schola Cantorum, waar niet alleen jongens, 
maar later ook meisjes bij zongen.  
 
Aan de conservatoria van Tilburg, Arnhem en in Utrecht was hij een geliefd 
docent en ook daar een grote inspiratiebron voor zijn studenten. 
Als componist was Pirenne een vruchtbaar schrijver. Hij componeerde 
veelal in opdracht. Zijn laatste compositie, de Sint-Jansmis, schreef hij vlak 
voor zijn dood voor het 450 jarig bestaan van het bisdom 's-Hertogenbosch. 
De Schola Cantorum voerde deze mis uit in de Sint-Pieter in Rome. Met 
psalm 23 (Mijn Herder is de Heer) voor de uitvaart van mgr. Bekkers en 
psalm 90 (Koning is onze God) schreef hij wellicht zijn bekendste werken, 
maar er is zo ontzettend veel meer. De afgelopen 10 jaar heeft de Stichting 
Maurice Pirenne veel van die werken uitgegeven om zo de nalatenschap 
van Maurice niet te laten verstoffen in een archief, maar juist om die tot 
leven en klinken te brengen. 
 
Hij wordt omschreven als serieus en bescheiden (verlegen), maar slim en 
snel. Die kwalificaties zijn hem goed van pas gekomen. Hij was een geliefd 
man om mee samen te werken. Voor zijn culturele betekenis voor 's-
Hertogenbosch ontving hij de Albert Swaneprijs en de Zilveren Jeroen 
Boschpenning. 
De biografie is voor sommigen een hernieuwde kennismaking en voor 
anderen een nieuwe ervaring. 
 
Ondanks grondig onderzoek door de auteurs, moet ik toch een tweetal 
opmerkelijke omissies opmerken:  
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1) Begin juli 1972 was er een Internationaal Congres van Pueri Cantores, 
waarbij duizenden koorzangertjes aanwezig waren. Het kan niet anders of 
hij heeft daar een grote rol bij gespeeld. De Bossche Schola Cantorum van 
de Sint-Jan is decennia lang lid geweest van de Nederlandse afdeling van 
liturgische jongens- en kinderkorenfederatie ‘Pueri Cantores’. Het is mij niet 
bekend of hij bestuurslid van Pueri Cantores Nederland is geweest, maar 
tijdens vergaderingen eind jaren tachtig/begin jaren negentig kwam hij op 
mij over als een beminnelijk mens met een groot hart voor de juiste keuze 
van liturgische muziek én groot voorstander van goede liturgische muziek 
gezongen door jeugdigen! 
2) Maurice Pirenne was geestelijk adviseur van de KDOV van 1993 tot zijn 
overlijden in 2008. Hiermee was hij opvolger van Fons Kurris, die deze 
functie verzorgde van 1980-1993, en zijn leermeester Floris van der Putt, 
die van 1961-1980 geestelijk adviseur van de KDOV was! Bij zijn aantreden 
in 1993 had de KDOV ruim 250 leden, die als professioneel dirigent of 
organist werkzaam waren in de r.-k. parochies. Voorwaar geen groep om 
onvermeld te laten, lijkt mij.  
Zowel Pueri Cantores als KDOV worden niet genoemd in het boek. In beide 
hoedanigheden is Pirenne bij mij bekend als warm, professioneel en 
liturgisch-inhoudelijk uitstekend kerkmusicus. Misschien iets voor de 2e druk 
om aan te vullen? Voor de rest een prima gedocumenteerde uitgave!  
(Ruud Hoogenboom) 
* Jan Jaap Zwitser, Anton Vernooij, Wonen in klanken. Een muzikale 
biografie van Maurice Pirenne, 1928-2008, 2019, 376 blz., € 22,50, ISBN 
978 90 90323831.  
 
Als de muziek er al is 

Nevenstaand boek wordt door de uitgever 
aanbevolen als “een boek voor iedereen die met 
leren musiceren te maken heeft!”. De wereld 
verandert en de manier waarop jonge mensen in 
aanraking komen met muziek verandert. Die 
muziek is namelijk, meer dan vroeger, overal en 
altijd beschikbaar, via geluid en beeld. Denk aan 
de iPhone en mobieltjes met internet. “Maar de 
manier waarop we jonge mensen muziekles 
geven is de afgelopen 200 jaar bijna niet 
veranderd”, aldus de schrijfster Suzan Lutke. 
“En deze traditionele didactiek, gebaseerd op 
het overdragen van ambachtelijke artistieke 
vaardigheden, begint te kraken in een tijd waarin 
jonge mensen veel meer keuzes hebben dan in 
het verleden.” 
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“Wat gebeurt er als we er niet meer vanuit gaan dat de docent de leerling 
muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf 
muzikaal te ontwikkelen? Wat ‘als de muziek er al is’ in onze leerlingen? 
Dat is de centrale vraag van dit boek”. De auteur is musicus, muziekdocent 
en onderwijskundige. Zij heeft gewerkt als muziek- en CKV-docent in het 
voortgezet onderwijs en was docent en onderzoeker methodiek en 
didactiek aan het Utrechts Conservatorium. Ze heeft een eigen trainings- en 
adviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. 
 
Al in de proloog (blz.10) spreekt de schrijfster zichzelf tegen. Haar eerste 
‘wow’-ervaring kreeg ze in een jeugdorkest toen ze ‘Music’ van John Miles 
speelde. Ze had saxofoonles gehad van haar opa en dat zal gerust op een 
traditionele manier zijn gebeurd. Ik dirigeerde zelf onlangs een fanfare met 
vrij veel jeugd en die jeugd kan vrij goed noten lezen. Ook zij moesten eerst 
mee doen in het jeugdorkest om te mogen ‘doorstromen’. Een bevlogen 
dirigent kan met jeugdigen die noten kunnen lezen veel sneller én 
muzikaler werken! Leerlingen moeten m.i. snappen waar ze mee bezig zijn 
(inzichtelijk maken) om ‘het geheel’ op een hoger (en dus mooier, 
muzikaler) plan te krijgen. Creativiteit hoeft helemaal niet los of tegenover 
‘ambachtelijke artistieke vaardigheden’ te staan. Integendeel, pas als die 
vaardigheden goed ontwikkeld zijn, kun je er creatief mee omgaan. Kortom: 
“Als de muziek er al is wil een lans breken voor een muziekdidactiek en -
pedagogiek die past in onze tijd. Het biedt een frisse blik op de wijze 
waarop jonge mensen muziek leren maken en op de vernieuwing van het 
muziekonderwijs”, maar of dat ook voor elke leerling/jeugdige zo werkt is 
nog maar de vraag.  
 
In mijn eigen schoolmuziekpraktijk merk ik, dat leerlingen die hun 
‘speelstuk’ via bijvoorbeeld youtube-filmpjes instuderen juist minder 
vrij/creatief met de materie omgaan, hele vreemde vingerzettingen 
toepassen en ook niet snappen waar ze mee bezig zijn. Wel is er sneller 
‘resultaat’, omdat de instudeertijd afneemt. Eigenlijk hetzelfde probleem wat 
je hebt met een keyboard: je drukt één toets in en je krijgt gelijk een 
akkoord inclusief begeleiding in een vooraf door jou ingetoetste stijl. Maar 
wéét je ook wat je doet?  
 
Nog een citaat: “Als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen”. 
(blz.16) Ik denk dat het muziekniveau 50 jaar geleden op veel basisscholen 
beduidend hoger was dan nu, ondanks recente pogingen tot ‘Meer Muziek 
in de Klas’. Toen stonden er meesters en juffen voor de klas, die afkomstig 
waren van een Kweekschool met schoolorkest! En met het afschaffen van 
de Basisvorming is Muziek al geen verplicht vak meer op elke school voor 
voortgezet onderwijs! Zou dat kunnen komen doordat muziekdocenten zich 
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‘verplicht’ voelden om alleen nog maar ‘leuke lessen’ te geven en daardóór 
niet meer serieus werden genomen? Op een toenemend aantal v.o.-
scholen wordt het vak muziek zelfs afgeschaft.  
 
Voor mij is het nog maar de vraag of musiceren met als doel ‘verbinding 
maken met jezelf, de ander, de wereld en het onzegbare’ zonder 
ambachtelijke vaardigheden wel voldoende tot zijn recht kan komen. 
Muziek als doel én middel levert m.i. juist gemotiveerde leerlingen op. Blijkt 
Mozart werkelijk geen wonderkind, maar is hij slechts “rigoureus getraind 
vanaf een zeer jonge leeftijd”? (blz.49) Zou hij geen plezier hebben beleefd 
aan het musiceren? Zou Mozart niet gestimuleerd kunnen zijn door zijn 
vader om voor zichzelf ‘de lat steeds iets hoger te leggen’ en daardoor 
intrinsiek gemotiveerd kunnen zijn?  
 
Ik probeer mijn eigen leerlingen in het voortgezet onderwijs te stimuleren 
om zelf te onderzoeken wat de volgende stap in hun eigen leerproces zou 
kunnen zijn: wil ik variaties maken, een voorspel verzinnen, de akkoorden 
onder knie krijgen, de baspartij en melodie tezamen spelen, etc. Maar éérst 
moet er een melodie zijn om te kunnen variëren of een tegenmelodie te 
maken, toch? In mijn lespraktijk richt ik me niet op het ‘vinden van talent’, 
maar op de mogelijkheden in ieder kind, zoals ook Lutke voorstaat. (blz.49). 
Uitgaande van een ‘inspanningsverplichting’ musiceert elk kind dus op zijn 
of haar eigen niveau. En dát stimuleert en motiveert!  
Het is dus zaak, zoals altijd, om dit boek met een kritische insteek te lezen. 
Het boek “wil vragen stellen en mogelijke antwoorden geven”. Niet alle 
antwoorden van de auteur lijken mij in overeenstemming met de 
werkelijkheid. Toch houdt lezing van dit boek je scherp, omdat je 
voortdurend je eigen lespraktijk ‘spiegelt’ aan de mening van een 
muziekcollega. De tien uitgangspunten van Lutke (blz.62) onderschrijf ik ten 
volle, haar ‘methodiek’ niet geheel.  
 
Dit boek is bestemd voor iedereen die te maken heeft met leren musiceren: 
muziekdocenten, conservatoriumstudenten, leerkrachten in het 
basisonderwijs, dirigenten, muziekschooldirecteuren en beleidsambtenaren 
cultuur. Ik hoop dat die allen bereid zijn om van de inhoud kennis te nemen 
met een professionele, positiefkritische blik, om te voorkomen, dat ‘met het 
badwater ook het kind wordt weggegooid’. Met dit in het achterhoofd kan ik 
dit boek van harte aanbevelen. (Ruud Hoogenboom) 
* Suzan Lutke, Als de muziek er al is; een nieuw fundament voor 
muziekonderwijs, uitg. Coutinho, 2019, ISBN 978 90 469 0702 3, 143 blz., € 
22,50. 
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Kind en Muziek 
De Deense muziekpedagoog Inge Marstal en 
Vocaal Talent Nederland (VTN, de organisatie 
van alle Nationale Koren) hebben sinds 2005 een 
samenwerking op het gebied van de ontwikkeling 
van solfège-onderwijs voor kinderen. Dit heeft in 
2012 geleid tot de publicatie van de syllabus en 
dvd Muziek van Binnenuit en in 2019 tot de 
uitgave van Kind en Muziek bij gelegenheid van 
30 jaar VTN. Dit boek verscheen eerder in het 
Deens in 2008. Jammer dat de vertaling pas 
zoveel jaren later zijn beslag heeft gekregen. 
Want, hoewel de tekst nog ‘even actueel’ is als in 
2008, is er helaas nauwelijks nieuwe literatuur en 
(hersen)wetenschappelijk onderzoek aan 

toegevoegd. En juist de afgelopen vijftien jaar is er onnoemelijk veel 
gepubliceerd! De uitgebreide literatuurlijst telt slechts vier publicaties van ná 
2008. Standaarduitgaven als Harmonie in gedrag (R. Diekstra/M. Hogenes 
(red.), 2008), Musicofilia (O. Sachs, 2009), maar vooral de 
wetenschappelijk overzichtswerken Singing in the Brain (E. Scherder, 2017) 
en Ons creatieve brein (D. Swaab, 2018) ontbreken. Om er maar een paar 
te noemen. Dan zou het allang achterhaalde ‘Mozarteffect’ (blz.94-98) niet 
zo uitgebreid behandeld hoeven worden.  
 
Desondanks is de inhoud zeer lezenswaardig en zou veel breder bekend 
moeten worden. Immers, het pasgeboren kind en zelfs een foetus bezit een 
aangeboren muzikaliteit en reageert op muziek! In dit boek belicht de 
auteur “het grote belang van het stimuleren van de aangeboren muzikaliteit 
van kinderen, en de doorwerking ervan op het latere leven”. Ze gunt het 
kind (en de volwassenen in zijn omgeving) een leven met muziek met alles 
wat dat aan levensvreugde en waarden en levensvervulling met zich 
meebrengt. Muziek als uniek gereedschap om de ‘levensvaardigheid’ te 
vergroten en versterken! En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, 
maar ook volwassenen worden gestimuleerd hier ‘werk’ van te maken. “Er 
bestaat nauwelijks twijfel over dat de samenhang tussen muzikale, sociale 
en emotionele ervaring beslissend kan zijn voor de latere belangstelling en 
houding van het kind voor muziek”. (blz.35)  
 
In feite zou je in dit boek ook een oproep kunnen zien voor de terugkeer 
van èchte kleuterleidsters, die nog op de ‘Kleuterkweekschool’ vele 
liederen, versjes, bewegingsspelletjes etc. in hun repertoire hebben zitten! 
Zang, musiceren en spel zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Niet voor niets leer je een instrument ‘spelen’ (en dat is ook in vele andere 
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talen zo genoemd!).  En wat een groot belang om spelenderwijs aan 
taalontwikkeling te doen.  
 
Anouk Vlinders is verantwoordelijk voor de toevoeging van Nederlands 
liedmateriaal. Op zich verdienstelijk, maar de suggesties voor liederen 
staan in liedjesboeken van minimaal dertig jaar terug, die slechts 
tweedehands verkrijgbaar zijn. Heeft zij niets meegekregen van nieuwere 
muziekmethodes voor de basisschool? En is aansluiting in Nederland door 
VTN bij ‘Meer Muziek in de Klas’ niet méér de hand liggend? Zomaar wat 
vragen die bij me opkwamen. 
 
De directeur van VTN, Wilma ten Wolde, schrijft in haar voorwoord, dat de 
situatie in Denemarken “niet heel veel verschilt van de 
Nederlandse”(blz.10), maar in Denemarken zijn alle gemeenten volgens de 
Muziekwet (2017) verplicht een muziekschool te hebben, die met 
staatssubsidie muziekonderwijs aanbiedt aan kinderen en jongeren van 0-
24 jaar. In Nederlands worden steeds meer muziekscholen opgeheven, óók 
door het intrekken of minimaliseren van gemeentesubsidie! Wat kortzichtig, 
immers “kinderen zijn de belangrijkste bouwstenen van de samenleving – 
zijn zijn de toekomst”. (blz. 119) Hoe katholiek gedacht! 
De doelgroep van het boek is pabo- en muziekstudenten, personeel in de 
kinderopvang of kinderafdeling van een ziekenhuis, ouders en grootouders 
en allen “die graag inspiratie willen opdoen en willen weten waarom het zo 
belangrijk is om een kind zo vroeg mogelijk met muziek in aanraking te 
brengen”. Dan zouden dirigenten van kinderkoren niet in de doelgroep 
mogen ontbreken, lijkt mij. Daarom ook van harte aanbevolen, ondanks de 
gemaakte kanttekeningen. (Ruud Hoogenboom) 
* Inge Marstal, Kind en Muziek; over het belang van het stimuleren van de 
aangeboren muzikaliteit van kinderen, Vocaal Talent Nederland, 2019, 138 
blz., € 25,-, te bestellen via www.nationalekoren.nl .  
 
De dirigent 
Nevenstaand boek is evenals de gelijknamige film De 
Dirigent gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 
de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren 
'20 van de vorige eeuw was zij de eerste vrouwelijke 
dirigent ter wereld die succesvol grote 
symfonieorkesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het 
vrouwen nauwelijks om aan de top van de 
wereldranglijst van belangrijkste dirigenten te komen. 
Pas in 2019 benoemde het Radio Filharmonisch 
Orkest voor het eerst in de Nederlandse 
geschiedenis een vrouwelijke chefdirigent: Karina 

http://www.nationalekoren.nl/
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Canellakis.  
Alles zit in boek en film: #MeToo, het ‘glazen plafond’ en ‘offers voor een 
hoger doel’. Het was aanvankelijk de bedoeling van regisseur/schrijfster 
Maria Peters om een film te maken over Antonia Brico, de eerste 
vrouwelijke dirigent van een symfonieorkest, maar het Filmfonds deed 
moeilijk. Daarom zocht ze contact met uitgeverij Meulenhoff om het verhaal 
‘dat verteld moest worden’ over deze dirigente met Nederlandse ‘roots’ te 
mogen schrijven. Uiteindelijk kreeg ze toch het groene licht voor de film en 
moest ze het boek laten rusten. Gelukkig is de film uit februari 2019 alsnog 
gevolgd door het boek in najaar 2019.  
Al gelijk in het begin van het boek wordt de toon gezet als Willy Wolters 
(Antonia Brico blijkt geadopteerd te zijn door de familie Wolters, die later 
naar America emigreerde), verwijzend naar Beethovens derde symfonie 
Eroica zegt: “Ikzelf vind Beethoven heldhaftiger dan die hele Bonaparte. Hij 
wist dat hij steeds dover zou worden, maar dat doofde zijn vechtlust niet 
uit”. (blz.10) Die vechtlust vinden we ook terug bij Antonia. Als zij een 
zekere Mark Goldsmith vraagt om pianoles om haar voor te bereiden op het 
conservatorium zegt hij slechts “Als ik je één advies mag geven: ga trouwen 
en zorg dat je kinderen krijgt”. (blz.47) Ze zet door, want “je weet pas of je 
iets durft als je het doet”. (blz.51) En als ze uiteindelijk toch wordt 
aangenomen op het conservatorium zegt Goldsmith: “Vrouwen worden 
geen dirigent. Dat kunnen ze niet. […] Ze kunnen niet leiden”, (blz.106), 
waarna een aanranding volgt, die uiteindelijk ertoe leidt dat zij  van de 
opleiding wordt gegooid. Ze gaat pianospelen in ‘louche’ cafés …… 
Haar ouders weten nergens van. Ze mocht op pianoles, nadat haar zeer 
armlastige (stief)moeder in een seance ‘doorgekregen had’, dat er een 
groot musicus in haar schuilde. Na de zoveelste ruzie met haar 
(stief)moeder komt ze er echter achter dat ze geadopteerd is en dat haar 
echte naam Antonia Brico is. Haar biologische Nederlandse moeder had 
afstand van haar gedaan. (blz.81/82) Op haar 24e gaat ze op zoek naar 
informatie over haar eigen moeder in Nederland. Die blijkt te zijn overleden.  
Hoewel ze ‘straalverliefd’ is op een zekere Frank Thomson (uit gegoede 
familie!) gaat ze op reis en hoort van een tante, dat haar moeder helemaal  
niet van haar af wou! (blz.149) Ze was het ‘resultaat’ van een onenight-
affaire met een Antwerpse muzikant.  
In haar geboorteland ontmoet ze de beroemde dirigent Mengelberg en 
smeekt om dirigeerlessen. Deze ziet dat helemaal niet zitten en stuurt haar 
door naar Karl Muck in Berlijn, waar ze tegen alle verwachting in als vrouw 
meer kans blijkt te maken. Na haar tweejarige studie aan de Rijksacademie 
voor Muziek (ze slaagt in september 1929) zal ze daar ‘als eerste vrouw’ 
het beroemde Berlijns Philharmonisch Orkest dirigeren. En dat uitgerekend 
op de dag dat ‘haar’ Frank in Amerika gaat trouwen! Overigens was 
eigenlijk een zekere Lisa Maria Mayer de eerste vrouw voor het ‘Berliniker’ 
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(blz.185), maar die betaalde ervoor om te mogen dirigeren en dat werd een 
groot fiasco. Antonia krijgt wel lovende recensies, maar …. een betaalde 
vaste baan als chefdirigent zit er toch nergens in. Ook niet in de Baltische 
Staten, Polen, Parijs en Londen, waar ze succes heeft! En ook niet in 
Amerika, waar ze na successen in Los Angeles en San Francisco, mede 
door de ‘Crisis’ van de jaren dertig, uiteindelijk dirigent wordt van een 
werkeloze muzikanten-orkest.  
Om zoveel mogelijk te kunnen dirigeren richt ze een vrouwenorkest op: 
‘The New York Women’s Symphony Orchestra’, waarvan de First Lady 
Eleanor Roosevelt beschermvrouwe wordt. Dit orkest trad vier jaar lang 
succesvol op, maar toen Antonia Brico ook mannelijke musici ging 
aannemen, verdween de belangstelling en hield het orkest op te bestaan. 
Professioneel dirigent ‘mocht’ ze kennelijk niet worden, dus ze voorzag ook 
in haar levensonderhoud door pianoles te geven. Zo ook aan de jonge Judy 
Collins, een beroemde folk singer, die in 1974 een documentaire over haar 
maakte, die genomineerd werd voor een Oscar. Antonia reisde veel naar 
familie in  haar geboorteland Nederland en heeft het Radio Filharmonisch 
Orkest mogen dirigeren, maar tot haar grote spijt niet het 
Concertgebouworkest. Ze overleed op 3 augustus 1989.  
Het boek is zeer vlot en goed geschreven. Het liefst lees je het in een ruk 
uit. Bijzonder is dat elk van de zestig hoofdstukjes geschreven is vanuit 
steeds een andere persoon. Deze wisseling van perspectief doet de lezer 
meevoelen met elk personage, waardoor het verhaal veel vaart houdt. 
Het enige nadeel aan het boek is, dat de auteur/regisseur, overigens met 
toestemming van onder meer Rex Brico, oud-journalist en neef van 
Antonia, enige fictieve elementen aan het verhaal heeft toegevoegd in de 
vorm van gebeurtenissen en personages. Dan blijf ik als musicoloog zitten 
met de vraag welke elementen dat zijn, waarmee volgens mij het 
waargebeurde verhaal in zekere zin onrecht wordt aangedaan. In het boek 
worden deze elementen helaas niet genoemd. Heeft Antonia op 5-jarige 
leeftijd ècht Albert Schweizer orgel horen spelen in een kerk in 
Nederland?(blz.100) In het boek speelt hij een belangrijke rol voor haar, 
want dit verhaal komt later nog eens terug als ‘flashback’! (blz.152/153). 
Kortom: Mogen die elementen in een tweede druk opgenomen worden? 
Als regisseur van haar eigen filmproductiemaatschappij ‘Shooting Star 
Filmcompany’ is ze bekend geworden van films als ‘Sonny Boy’, ‘Afblijven’, 
‘Pietje Bell’ en ‘Kruimeltje’. Als schrijfster is ze voor mij nu ook 
doorgebroken met haar boek De Dirigent, die op eenzelfde kunstzinnige 
hoogte staat als de gelijknamige film. Een uitstekend boek en film. Van 
harte aanbevolen! (Ruud Hoogenboom) 
* Maria Peters, De Dirigent, uitg. Meulenhoff Boekerij bv, 2019, 287 blz., 
ISBN 978-90-225-8868-0; via boekerij.nl of bol.com € 19,99 (dvd, € 13,99). 
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Nieuwe uitgaven – gesignaleerd 
 
Liturgische Documentatie nr.15 
Als bijlage bij het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 
verscheen deel 15 van de Liturgische Documentatie. Hierin weer een 
verscheidenheid aan zaken. 
Allereerst de ‘Algemeen-kerkelijke liturgische richtlijnen en vieringen’, 
waarbij aandacht voor de wijziging in ‘Liturgiam Authenticam’, waarbij 
duidelijker wordt wélke verantwoordelijkheden wáár liggen. Daarbij ook de 
vertaling van de brief van de paus van 15 oktober 2017 aan kardinaal 
Sarah in de hoedanigheid van prefect van de Congregatie voor de 
Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.  
In het vervolg onder meer het ‘Decreet over de viering van de heilige 
Maagd Maria, Moeder van de Kerk’ (11 februari 2018), die voortaan op 2e 
Pinksterdag plaatsvindt.  
In het tweede deel enige ‘eigen formulieren voor eucharistie en getijden in 
Nederlandse bisdommen’.  
In deel drie ‘eigen zegeningen in Nederlandse bisdommen’, met onder 
meer de zegening en uitzending van Driekoningenzangers! Ook de 
zegening van Hubertusbrood is hierbij opgenomen, evenals de zegening 
van de palmtakjes op Palmzondag. 
Het meest belangwekkend lijkt mij deel vier. Dat zijn registers bij de 
‘Liturgische Documentatie’ Deel 1 – 15, waarbij op basis van een “beknopt 
trefwoordenregister” alles snel kan worden teruggevonden. Zo vinden we 
onder het lemma ‘Gewijde Muziek’ maar liefst negen verwijzingen. (RH) 
* Directorium 2019-2020 en Liturgische Documentatie 15 (141 blz.), € 
19,95, te bestellen via https://rkliturgie.nl/documentatie/nrl-publicaties  
 
Nieuwe vertalingen Vaticanum II 
De vorige vertaling dateert uit 1967 en er is al lang geen 
officiële herdruk meer verschenen. Gevolg: de uitgave was 
alleen nog maar tweedehands verkrijgbaar en de 
vertalingen waren gedateerd (een taal leeft en verandert!) 
of niet helemaal correct. Onlangs verscheen een nieuwe 
versie: een studieboek waarin de Latijnse teksten en de 
vertalingen samen worden aangeboden, met een bondige 
inleiding op elk document. Niet alle zestien documenten 
ondergingen een even grondige herziening. Lumen 
Gentium is vrijwel hetzelfde, maar aan Gaudium et Spes is meer gewijzigd. 
De leesbaarheid is verhoogd door volzinnen te onderbreken of uit de 
passieve vorm te halen, meer eenduidigheid in het taalgebruik te hanteren, 
evenals een sober en eenduidig hoofdlettersysteem, alsmede door het 

https://rkliturgie.nl/documentatie/nrl-publicaties
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uniformiseren en uitschrijven van de verwijzingen in voetnoten. (RH; bron: 
Katholiek Nieuwsblad, nr. 4, 24 jan. 2020) 
* Vaticanum II. Conciliedocumenten. Latijnse tekst en nieuwe Nederlandse 
vertaling.  
Uitg. Halewijn/Adveniat, 750 blz., € 47,50, ISBN 978 90 8528 546 5.  
 
CD met vocale kerkmuziek van Aart de Kort 

Vanaf 2010 brengt de Stichting Nieuwe 
Kerkmuziek vrijwel jaarlijks een cd uit in de 
serie ‘Vocale Kerkmuziek’. De achtste en 
(voorlopig) laatste cd was van afgelopen 
najaar. De zesde cd (2016) met vocale 
kerkmuziek was van Aart de Kort, 
componist en organist van de Kathedrale 
Laurentius & Elisabeth in Rotterdam en van 
de OLV van Goede raad-kerk in Den Haag. 
Deze  ‘ware tovenaar met akkoorden’ (aldus 
het cd-booklet) is in het bijzonder 
geïnspireerd op de muziek van de 

anglicaanse kerk, “waarin hij een fraaie mix hoort van romantiek en 
melodische inventie, soms ook van folklore en jazz”, aldus een recensie in 
Muziek & Liturgie van februari 2020. Daarnaast ook door een Franse 
componist als Duruflé en de Nederlandse kathedrale kerkmuziek uit de 
twintigste eeuw. Uiteraard dan wel op Nederlandse teksten. 
Op de cd een mooie ‘kruisbestuiving’ van protestantse en katholieke 
kerkmuziek, zoals de Geneefse Psalm 149 in de Nieuwe Psalmberijming 
(Jan Wit). Maar ook het Magnificat uit de ‘Lydian Canticles’, een intiem Ave 
Maria, een intens Notre Père, het kerstlied I wonder as I wander, alsmede 
jazzy swingende variaties over Herders, Hij is geboren. (RH) 
* Aart de Kort, Vocale Kerkmuziek; Thuredrecht Cantorij o.l.v. Frans Huijts; 
Aart de Kort, orgel.  
De Stichting Nieuwe Kerkmuziek zou er graag nieuwe donateurs bij krijgen! 
Nieuwe donateurs ontvangen nu een CD NAAR KEUZE (uit onze 'eigen 
producties') als welkomstgeschenk. Een losse CD kost 18,50 + porto, een 
donateurschap kost 25,- per jaar. Uw eerste jaar donateurschap kost dus 
slechts een paar euro meer dan een CD... Bovendien is uw donatie voor 
125% fiscaal aftrekbaar! Bestellen via info@kerkmuziek.nu 
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Complete koorwerken Duruflé 
In de muziek van Maurice Duruflé vormt 
gregoriaans de hoeksteen van zijn oeuvre. 
Hij was jarenlang organist van de Parijse 
Saint-Étienne du Mont-kerk en schreef 
orgelwerken die gerekend worden tot de 
hoogtepunten van de Franse 
orgelliteratuur. Maar hij schreef ook 
koormuziek, waaronder een tweetal 
missen: een Missa cum jubilo en een 
Requiem. Voor die eerste is de 
gregoriaanse negende Mis uitgangspunt. 
Die melodieën komen soms letterlijk en 
soms geparafraseerd voorbij in het 

zwevende karakter dat zo eigen is aan het gregoriaans. En ook in het 
Requiem voor koor, solisten en orgel zijn letterlijke gregoriaanse citaten te 
vinden. En dat alles met een ‘hemelse’ harmonische aankleding. 
Na zijn ongeval in 1975, waarvan hij niet helemaal herstelde, schreef hij 
nog maar één compositie, een ingetogen Onzevader, dat ook op de cd 
staat. De koorwerken worden gezongen door The Houston Chamber Choir 
in samenwerking met de Canadese organist Ken Cowan. (RH; bron: KN, 
nr.4, 24 jan. 2020). 
* Duruflé, Complete Choral Works, Houston Chamber Choir o.l.v. Robert 
Simpson, Signum Records LC157123.  
 
Nieuwe cd Piet van Egmond 

Er is weer een nieuwe cd met 
historische opnamen van Piet van 
Egmond verschenen. Ditmaal is een 
keuze gemaakt uit opnamen van radio-
uitzendingen uit de Mozes en 
Aäronkerk in Amsterdam. In de jaren 
1966-1968 gaf Piet van Egmond hier 
veel orgelconcerten, nadat het 
beroemde orgel in de Oude Kerk 
buiten gebruik was gesteld vanwege 
de voortgaande restauratie van de 
kerk. Ook voor de NCRV concerteerde 
Van Egmond in die jaren regelmatig op 
het Adema-orgel uit 1871. Piet van 

Egmond had een voorliefde voor dit instrument omdat hij het Frans-
romantische repertoire er goed op kwijt kon: composities van César Franck 
(o.m. de Trois Chorals), Saint-Saëns, Guilmant en Widor, maar ook de 
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grote orgelwerken van Franz Liszt. Hoewel het orgel in die jaren in 
zorgwekkende staat verkeerde en voortdurend onderhoud behoefde, wist 
Van Egmond zijn publiek op dit instrument zeer te boeien. Toen hij in 
oktober 1967 zijn veertigjarig organistenjubileum wilde vieren, koos hij 
daarvoor dan ook de Mozes en Aäronkerk uit. Daarnaast was ‘de Mozes’ 
het decor voor de opnamen van de bekende platenserie Zingen met Piet 
van Egmond. In 1997 bracht onze stichting al eens een selectie met NCRV-
opnamen uit de Mozes en Aäronkerk uit de jaren 1966/'67 op cassette uit. 
Aangezien die al lang is uitverkocht, heeft de stichting opnieuw een keuze 
gemaakt uit eerder uitgebrachte én nog niet uitgebrachte opnamen uit de 
Mozes. Deze eerste cd is geheel gewijd aan Belgisch-Franse componisten, 
met tot besluit een improvisatie over het gezang ‘À Toi la Gloire’ (‘U zij de 
Glorie’). Het ligt in de bedoeling ook nog een tweede cd met opnamen uit 
de Mozes uit te brengen. Hoewel de technische kwaliteit van de opnamen 
niet optimaal is, geven ze een goed beeld van de wijze waarop Piet van 
Egmond het Mozes-orgel bespeelde en erop improviseerde.  
* Piet van Egmond, Adema-orgel Mozes en Aäronkerk Amsterdam, 
Belgisch-Franse orgelwerken, € 15,- (incl. verzendkosten; donateurs €10,-), 
bestellen via https://www.pietvanegmond.nl/PVE_CD_MozesAaron.php 
 
Beethoven-mok 
Het zal u vast niet ontgaan zijn: We vieren in 
2020 het 250e geboortejaar van Ludwig van 
Beethoven. Naast banieren, papieren 
zakken en potloden kunt u bij uitgeverij 
Bärenreiter ook een speciale Beethoven-
mok bestellen met een karakteristiek ‘wild 
hoofd’ van Van Beethoven erop. De hoogte 
is 10 cm, diameter 8,2 cm en  hij is 
vaatwasbestendig! Wat wilt u nog meer. 
Leuk presentje voor een speciaal koorlid, 
pianist of …. Vult u zelf maar in. Bestellen 
voor € 6,95 (code SPA 517) via 
www.baerenreiter.com. (RH) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pietvanegmond.nl/PVE_CD_MozesAaron.php
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Zing voor de Heer een nieuw lied, Liturgische muziek op nieuwe 
wegen 

Dit boek verschijnt naar aanleiding van het Liturgisch 
congres van 2018, dat focuste op zang en muziek in 
de liturgie. Het bundelt naast de inleidingen van de 
verschillende sprekers ook enkele extra bijdragen. 
Enerzijds gaat het fundamentele vragen niet uit de 
weg: wat doen we als we zingen? Wat is liturgische 
muziek? Welke functie hebben de verschillende 
gezangen in de liturgie en zijn ze allen even 
belangrijk? Anderzijds komen ook praktische en 
pastorale uitdagingen aan bod: hoe kunnen de 
diverse rollen in de liturgische muziek beter uit de 
verf komen? Hoe ga je om met de bestaande 
armoede aan mensen en middelen? Hoe kies je het 
repertoire? Wat met de spanning tussen een koor 

dat ‘opluistert’ en de gemeenschap die viert? De bijdragen zijn van de hand 
van Jos Bielen, Jan Christiaens, Joris Geldhof, Samuel Goyvaerts, Karel 
D’Huys, Joris Polfliet, Philippe Robert, Pieter Stevens, Ignace Thevelein, 
Dieter Van Belle en Stijn Van den Bossche. (RH) 
* Jan Christiaens en Dieter van Belle, uitg. Halewijn, Cahier voor praktische 
Theologie,€ 22,50, ISBN 978-90-8528-521-2 
 
Liedjesbijbel 
Twaalf jaar lang elke maand een nieuw kinderlied publiceren met een 
bijbehorend Bijbelverhaal. Dat willen de bedenkers van de Liedjesbijbel die 
begin oktober verscheen. “We willen tijdloos zijn en de Bijbel dichtbij 
brengen.” 
De start van de ‘Liedjesbij-
bel’ betekende meteen de aftrap van 
een maandelijkse rubriek 
in Visie (omroepblad van de EO). Elke 
maand besteden ze aandacht aan het 
liedje dat dan verschijnt. Inmiddels 
zijn er 25 mensen betrokken bij het 
project. Een van hen is theoloog 
Reinier Sonneveld. Hij vertelt dat het 
idee voor de Liedjesbijbel is ontstaan 
in zijn vriendenkring. “We hadden het 
over de geloofsopvoeding van onze 
kinderen en kwamen tot de ontdekking dat wij hun liedjes leren die wij 
dertig jaar geleden ook zongen. Enerzijds prima natuurlijk, ze hebben de 
tijd goed doorstaan. Anderzijds voelt het als een gat. Elly en Rikkert nemen 
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dit jaar afscheid, Opwekking Kids is gestopt en er komt geen nieuwe 
muziek bij. Dat gat willen we opvullen met de Liedjesbijbel.” 
 
Reinier beleeft veel plezier aan het project, dat op een heel natuurlijke 
manier tot stand kwam, vertelt hij. “Ik had een paar jaar terug een gesprek 
met Bas van Nienes en Jeroen van der Werken van Mensenkinderen en 
dat klikte goed. Samen schreven we uiteindelijk zo’n dertig liedjes, waarvan 
we er zo’n tien in een studio opnamen. Ondertussen raakten er meer 
mensen betrokken bij de Liedjesbijbel. Onder hen ook zangeres en 
songwriter Lydia van Maurik, die een deel van de teksten voor haar 
rekening neemt.” 
 
Zoals het Bijbels betaamt, begint ook de Liedjesbijbel bij Genesis. Reinier: 
“Het eerste jaar gaan de liedjes vooral over de schoonheid van de 
schepping. Als we Exodus behandelen, is ‘Vrijheid’ het centrale thema. Zo 
wandelen we de hele Bijbel door in twaalf jaar.” 
Kinderen van 4 tot 10 jaar zijn de doelgroep. De tekeningen en vormgeving 
van het boek zijn op hen afgestemd. Ook de video’s op de website zijn 
afgestemd op jonge kinderen. Reinier: “De liedjes zijn modern, vrolijk en 
aanstekelijk. We hebben diverse stijlen gebruikt, zodat er voor elk wat wils 
tussen zit.” 
Het deel dat begin oktober 2019 verscheen, is het eerste deel in een reeks 
van twaalf. Jaarlijks zullen de liedjes gebundeld worden en verrijkt met 
Bijbelverhalen, weetjes, gebedspunten, vragen en opdrachten. “Bij de 
Liedjesbijbel zijn we zo open mogelijk: we gebruiken geen kerkelijke taal en 
de verhalen zijn ook geschikt voor kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
hebben. Daarbij besteden we aandacht aan de betekenis van de verhalen, 
en aan de samenhang van de hele Bijbel. Zo is de Liedjesbijbel bruikbaar 
voor thuis, maar ook in de klas of in de kerk.” (RH; bronnen: 
https://visie.eo.nl/2019/10/project-liedjesbijbel-voor-kinderen-van-start/; 
https://liedjesbijbel.nl ) 
 
Het Getijdenboek 
Dr. Mees te Velde schetst in nevenstaand boek de 
achtergronden (geschiedenis, betekenis, uitdagingen) 
van het ‘bidden op de uren’ in de Bijbel en in de 
vroege kerk. Allereerst komen natuurlijk de monniken 
aan het woord, daarna de ‘Moderne Devotie’ (o.a. 
Geert Groote), de Reformatie en Contrareformatie en 
de daarop volgende tijd tot nu toe. Ook de 
ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk komen 
aan bod zoals het bidden op de uren door het ‘gewone 
volk’ (!) van het ‘brevier’ door de liturgische 

https://visie.eo.nl/2019/10/project-liedjesbijbel-voor-kinderen-van-start/
https://liedjesbijbel.nl/
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vernieuwing van na Vaticanum II. Het bidden van het Getijdengebed is niet 
meer uitsluitend aan ‘geloften’(gewijde personen of kloosterlingen) 
gebonden. Vanzelfsprekend veel aandacht voor de religieuze 
gemeenschappen in de R.K. Kerk, die wellicht tegen de stroom in nog 
steeds en dagelijks in gemeenschap of privé dat Getijdengebed bidden. 
(RH) 
* M. te Velde, Het getijdengebed; geschiedenis, betekenis, uitdagingen 
(2018), te bestellen voor € 4,30 bij de Willem de Zwijgerstichting: 
www.willemdezwijgerstichting.nl. (RH; bron: Musica Sacra, nr.95, dec. 
2019, blz.25-26) 
 
Vier preludes voor orgel van Kabeláč  

De onderstaande vier preludes zijn in 1966 
gemaakt voor de tweede ‘Praags Lente 
Internationale Muziekcompetitie’ in de categorie 
‘Orgel’. Het zijn vier kleinschalige, maar moeilijke 
composities van de Tsjechische componist en 
dirigent Miloslav Kabeláč (1908-1979). Ze waren 
geschreven in zogeheten ‘proportionele notatie’, 
zoals de componist deed vanaf Symfonie nr.6 uit 
1961. Uit praktische overwegingen heeft de 
Tsjechische organist en Kabeláč-kenner Jan 
Hora deze ‘grafische notatie’ weer omgezet in 
standaardnotatie. Uiteraard zijn beide notaties 
afgedrukt, zoals we dat kunnen verwachten in 

een kritische uitgave van Bärenreiter. Eerder verscheen bij deze uitgever, 
eveneens met medewerking van Jan Hora, ‘Two Fantasies Op.32 for 
organ’. (RH) 
*Miloslav Kabeláč: Four Preludes for Organ op. 48. Edited by Jan Hora und 
Lunoš Mrkvička. Complete Critical Edition V/13. Bärenreiter Praha 2020. H 
8022. € 10.50 
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Ter overweging / reacties 
 
Geachte KDOV-leden, het staat u vrij om (ook) op onderstaande berichten 
te reageren. Graag zelfs. Uw reactie kunt u mailen aan redactie@kdov.nl. 
(RH) 
 
Zingt voor de Heer van liefde en trouw 
Bij de begeleiding van de volkszang kan het wel eens lastig zijn koor en 
volk dat te laten zingen wat de componist heeft opgeschreven. Een 
voorbeeld daarvan is de laatste regel in de coupletten van het lied 'Zingt 
voor de Heer van liefde en trouw'. In slaap gesust door de cadans van het 
wiegelied van de eerste  regels struikelt men over de laatste twee 
kwartnoten. 

(Het volledige lied is b.v. te vinden in Gezangen voor Liturgie 565, 
Randstadbundel 399 of in het Oud Katholiek Gezangboek 751.) 
Een elegante en effectieve manier dit probleempje de baas te worden is om 
in de laatste regel van de 6/8-maat in directie en begeleiding over te gaan 
op een 3/4-maat. De twee kwartnoten zijn dan een natuurlijk vervolg op de 
voorlaatste maat en de melodie komt tot zijn recht.  

Een bijkomend voordeel is dat de komma tussen de twee alleluia's ook wat 
natuurlijker valt. De overgang naar de 3/4-maat voelt weliswaar als een 
verandering van karakter, maar valt gelukkigerwijs samen met een 
vergelijkbare verandering in de tekst van het lied. In de eerste drie regels 
zingt het kerkvolk zichzelf toe in gebiedende wijs meervoud en in de laatste 
regel geeft het gehoor aan de gedane oproep.  
Een iets meer gemakzuchtige manier het probleem op te lossen is om hier 
het kerkvolk leidend te laten zijn door aan de laatste twee kwartnoten een 
punt toe te voegen. 

Dit vinden we terug in een vierstemmige zetting van Jan Vermulst en ook in 
de bundel Zingt Jubilate 418. Zou het niet ook de taak van een censor 
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kunnen zijn eenheid  te bewaren in het notenschrift en de uitvoering van het 
kerklied? (KDOV-lid Gerard Bart). 
 
In schoonheid (?) biddende (?) …. 
In 2002 verscheen van de hand van Anton Vernooij het boek ‘In schoonheid 
biddende; De geschiedenis van het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek’. 
Hierin ook aandacht voor de periode van Huub Voncken (1953-1963). Deze 
Voncken was kennelijk niet zo’n sterke persoonlijkheid en 
bestuursvoorzitter Smits van Waesberghe vond zijn leiding uiteindelijk niet 
competent (blz.241). In zijn beginperiode (de lichting 1951-1954) was een 
groep studenten, bestaande uit onderstaande personen, die ook wel van 
een ‘lolletje’ hielden. Onderstaande uitgetypte tekst kwam bij de verhuizing 
van mijn vader, Ad Hoogenboom (lichting 1953-1956, maar uiteindelijk als 
gevolg van een auto-ongeluk in Regensburg (bestuurder Wim Elders) pas 
in 1957 gediplomeerd aan de R.K. Kerkmuziekschool) boven drijven. Uit 
nostalgische overwegingen heb ik de schrijfwijze onveranderd gelaten. Het 
zal een vrolijke boel geweest zijn op het internaat … ! (RH) 
 
Lijst van Titulaire functies met rangen en orden van de machthebbende 
personages in dit Hoogheilig Gefundeerde bouwwerk.  
Herman Funnekotter: Opperjurielid afd. M.C., Opperrabijn in de orde van 
het Haendeltrillen in het bisdom Poeldijk. 
Jan Postma: Oppersecretaris afd. E.Q., Groot ridder in de congregatie van 
de blauwe fam. met het rode vaandel te Urk, Titulair Kapelmeester van Vrij 
en Blij. 
Henk Weber: Keurmeester A.N.W., Opperpaukenschroevendraaier te Gent 
a/d IJssel. Tevens gemeente secretaris van Pampus; daarnaast 
tuinarchitect in de Pyreneeën. 
Kees de Wijs: Kamerheer E.Q., Hofmaarschalk aan het hof van Theodoris 
Day. Vice president van de vereniging tot bevordering van de 
kruisbessentaart. 
Eef Heyblok: Opper Lector, Vice admiraal van de eilanden rond Rodesia. 
Hoogleraar aan de Jordaanse Hogeschool in het Westfries. 
Piet de Hoog: Gramaticaal expert E.Q., Ex keizer van de beneden winds 
Zuiderzee eilanden. Vice voorzitter van de vereniging tot bevordering van 
de naadloze nylonkous in Amsterdam Zuid. 
Max Geene: Referendaris E.Q., Groot hertog van Rottum. Titulair geheim 
kamerheer van de burgemeester van Warmetuut. 
 
Participatio actuosa 
Te pas en onpas wordt onder het ‘mom’ van actieve deelname aan de 
liturgie de bovenstaande titel ‘gebruikt’ om parochianen letterlijk teksten te 
laten ‘meezeggen’, die voorbehouden zijn aan de priester. Ik las onlangs 
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het volgende: “Wanneer Vaticanum II het heeft over participatio actuosa, de 
actieve deelname van de gelovigen aan de liturgie, dan kunnen we ons 
afvragen waaruit die actieve deelname dan bestaat. In de overgeleverde 
bronnen wordt daarbij verwezen naar de canon. De canon kan worden 
opgevat als een redevoering (de oorspronkelijke betekenis van oratio) die 
zich tot God richt, maar ook van God zelf afkomstig is en door Hem 
mogelijk wordt gemaakt. De canon is echter meer dan een redevoering; hij 
is actio, handeling, in de hoogste zin van het woord. (In het Latijn betekent 
actio naast verrichting en handeling, ook dankzegging en voordracht, zodat 
dit begrip een brede lading dekt). Want hier treedt de mens, de priester, 
terug en maakt plaats voor de actio divina, het handelen van God.” Zoals bij 
de consecratie-woorden. “Hij spreekt niet meer vanuit zichzelf, maar 
krachtens het  sacrament dat hij heeft ontvangen. Het nieuwe en bijzondere 
van de christelijke liturgie, zegt Ratzinger, is dat Hij zelf handelt en het 
wezenlijke doet. […] En aldus wordt het verschil tussen de actio van 
Christus en die van ons opgeheven. God handelt en wij worden in Zijn 
handelen meegetrokken. Al het andere – allerlei uiterlijke activiteiten – is 
secundair en moet plaats maken voor Gods actio.” (RH; bron: K. 
Wiecherink, Benedictus XVI over de geest van de liturgie (deel 2), in: 
Bulletin VvLL, jrg.50, nr. 132, dec., 2019, blz. 27) 
 
PKN-liturgie voor transgenders 
De werkgroep Eredienst en Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN) biedt sinds half november 2019 liturgische bouwstenen 
aan voor een kerkdienst waarin transgenders zich met een nieuwe naam 
presenteren en een zegen ontvangen. De tekst van de liturgie bestaat 
onder andere uit enkele zegenteksten en liedsuggesties, en gebeden voor 
persoonlijk en pastoraal gebruik. Ds. T. Hettema, hoofd van de werkgroep, 
noemt het overigens een handreiking, want het is geen officiële liturgie. “Er 
zitten ook teksten bij die gebruikt kunnen worden in het pastoraat. 
Pastoraat is dat je mensen met hun hoogte- en dieptepunten voegt bij de 
naam van God en daar een zegen over krijgt”. Het ligt voor de hand, dat ds. 
A.J. Mensink, voorzitter van de Gereformeerde Bond in de PKN “een 
liturgisch zegenmoment theologisch moeilijk te verteren vindt”. (bron: Visie, 
nr. 49, 7-13 dec. 2019) 
Als we afgaan op het uitgekristaliseerde r.-k. theologisch begrip over man-
/vrouw-zijn (denk aan o.m. vele teksten van de heilige paus Johannes 
Paulus II) kan ik me niet voorstellen, dat in onze Kerk zo’n liturgische 
zegening er ooit komt. Een pastorale handreiking dan juist weer wel. (RH) 
 
Nederlands Kamerkoor en supermarkt PLUS-reclame 
Misschien had u het al opgemerkt: de zangers van het Nederlands 
Kamerkoor zijn te horen geweest op tv! Met veel plezier hebben ze voor de 
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kerstcommercial van PLUS supermarkten een Franse versie van Stille 
nacht ingezongen. (RH; bron: Nieuwsbrief NKK, 23 dec. 2019)  
 

 
 

“Ook dit jaar staat de kerstcommercial in het teken van ‘goed eten is samen 
eten’. Maar samen zijn met Kerst is niet altijd iedereen gegeven. Om wat 
voor reden dan ook. In de kerstfilm van PLUS zie je hoe een gezin 
halsoverkop de kersttafel verlaat om met kerstmenu en al de auto in te 
springen.  
 
En zelfs de kerstboom wordt in de haast niet vergeten. Ben je zo gezegend 
om Kerst samen met vrienden en familie te vieren, geniet dan van de 
lekkere gerechten, van elkaar en haal mooie herinneringen op.”, aldus de 
website van Plus, waarop je kunt doorklikken naar youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qro8L4YSMLQ –  
 
PLUS Goed eten is samen eten - Kerst commercial 2019. 
Maar …. Waarom niet in het Nederlands? Mag de kerstboodschap dan echt 
niet gehoord worden? (RH) 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Qro8L4YSMLQ


 
KDOV-blad Lente 2020 | 48 

 


	82A.pdf
	82B.pdf
	Inhoudsopgave
	Van de bestuurstafel
	Mededelingen
	Personalia
	Vraag en aanbod
	‘Muziek is een manier om bij God te komen’
	Meesterdirigent
	(interview op www.kn.nl/muziek, d.d. 21 november 2019 door Marta Petrosillo)

	De nachtwacht van Hilversum
	Tamtam
	1448 pijpen
	VARA-studio
	Te zien én te horen

	Componisten in oorlogstijd
	Korte berichten
	Nieuwe visie van Paus Franciscus op koren en kerkmuziek

	Activiteiten
	Orgelbouwnieuws
	Nieuwe uitgaven - recensies
	Nieuwe uitgaven – gesignaleerd
	Ter overweging / reacties

