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Van de bestuurstafel 
 
Voor u ligt de eerste aflevering van 2021 van het KDOV-blad. 
 
Op het moment dat ik deze regels schrijf, ligt Kerstmis 2020 al ruim twee 
maanden achter ons. Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar voor mij was 
het een bizar gevoel, een nachtmis zonder kerkgangers. Het moet een verre 
van gemakkelijke beslissing geweest zijn voor de Nederlandse bisschoppen 
om helemaal geen mensen toe te laten bij de nachtmissen, maar hij was wel 
rechtvaardig. Immers, wie had je moeten toelaten, en wat doe je met de 
degenen die toch een poging waagden, eenmaal bij de kerk aangekomen, 
tot de ontdekking kwamen dat ze niet toegelaten werden? 
 
In de Haarlemse kathedraal was het voor onze bisschop die celebreerde, de 
acolieten en misdienaars, de cantores en voor mij als organist een 
onwezenlijke gewaarwording, ondanks dat we wisten dat de nachtmis door 
zeker 1000 mensen via de livestream werd bekeken. 
 
In andere jaren had ik altijd wat gemengde gevoelens als ik me inspande om 
voor de nachtmissen vanaf een kwartier voor de aanvang Kerstrepertoire op 
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het orgel ten gehore te brengen terwijl beneden een duidelijk, en af en toe 
luid geroezemoes klonk.  
Ook al wordt de kerkbezoekers in de voor de gelegenheid samengestelde 
misboekjes verzocht om stilte in acht te nemen vanaf het moment dat het 
voorspel van het orgel begint, om zich zo op de viering voor te bereiden, echt 
stil werd het altijd pas nadat de bel voor de aanvang van het openingslied 
had geklonken. Ik betrapte me er elk jaar op dat ik me af en toe ergerde dat 
de zo zorgvuldig voorbereide orgelklanken beneden nauwelijks of geen 
aandacht kregen. 
 
Ook nu startte ik een kwartier voor aanvang, maar dan wel in een muisstille 
en ijskoude kerk, want omdat er geen bezoekers waren, werd er ook niet 
gestookt. Omdat de livestream al was gestart, konden de mensen thuis het 
orgelspel wél beluisteren, maar ik had er natuurlijk geen flauw idee van wat 
ze ondertussen thuis deden. Als ze met zijn tweeën (of meer?) waren, zaten 
ze waarschijnlijk in een goed verwarmde kamer gezellig met elkaar te 
keuvelen onder het genot van koffie, thee of misschien iets sterkers. 
En bij het naspel was het 't zelfde: geen geroezemoes beneden van elkaar 
een "Zalig Kerstmis" wensende kerkbezoekers, maar doodse stilte, volkomen 
onwezenlijk. 
 
Na de nachtmis druppelden waarderende berichten binnen van mensen die 
de livestream hadden gezien en beluisterd. De dames van het door de 
koorschool geschoolde vocale vrouwenkwartet dat had gezongen, hadden 
dan ook bijzonder hun best gedaan.   
Voor mij is één ding zeker, bij de volgende nachtmis, eind van dit jaar, zal ik 
blij zijn als mijn voor- en naspel als sfeer makende achtergrondmuziek voor 
een grote massa kerkbezoekers zal dienen. Laat ze er maar doorheen 
keuvelen; zeker met Kerstmis is die dienstbare rol altijd beter dan spelen voor 
een lege, doodstille kerk, ook al luisteren er thuis nog zoveel mensen naar. 
 
Intussen is de kerkmuzikale toestand vanwege de lockdown nog steeds niet 
verbeterd. Toch kunnen we, met enige creativiteit, en door te zoeken op 
internet, ook daarin nog wel voldoening vinden door het aanboren van nieuw 
repertoire. Er zijn vrij veel een- of tweestemmige miscomposities en motetten 
van goede kwaliteit die ook door een of twee cantrices of cantores gezongen 
kunnen worden, zowel Nederlandstalig als in het Latijn.  Wat het Latijn betreft 
wil ik hier, als voorbeeld, wijzen op de door Lourens Stuifbergen op 
uitstekende wijze verzorgde bundel Propriumgezangen voor het kerkelijk jaar 
van Jan Mul, die in 2018 werden uitgegeven door de Jan Mul Stichting (te 
bestellen via www.janmul.nl), hoogwaardige kerkmuziek van eigen bodem, 
geschreven door een componist die 50 jaar geleden is overleden. 
 

http://www.janmul.nl/
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Juist nu geldt dat we, als gekwalificeerde kerkmusici, het verschil kunnen 
maken tussen een routineuze of een geïnspireerde wekelijkse 
Eucharistieviering en gelooft u me, niet alleen de maximaal 30 kerkgangers, 
maar ook de volgers van de livestream zullen dat opmerken.  
 
Op onze website heeft u de tabel met nieuwe, ten opzichte van vorig jaar licht 
verhoogde uurvergoedingen voor de kerkmusici kunnen vinden. Die kunt u 
ook elders in dit blad aantreffen.  Wellicht ten overvloede herinneren we 
eraan dat de duur van de vieringen berekend mag worden als vijf kwartier, 
dus het uurtarief vermenigvuldigd met 1,25. 
 
Laten we hopen dat er verderop in het voorjaar versoepelingen komen, zodat 
ons werk als kerkmusicus onder betere omstandigheden dan de huidige kan 
plaatsvinden. 
 

Ton van Eck, voorzitter 
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Mededelingen 
 

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden. Het volgende 
rechtspositioneel overleg is gepland op 7 april 2021. (BH; 24 februari 2021) 

  

 

Salarissen kerkmusici 2021 
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 2021 met 1,7 % [2020: 2,1%] verhoogd 
[afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld: 
 
 

 Dirigent of organist  Dirigent en organist 
 III II  I  III II I 
Dienstjaren        
1 22,05 25,45 28,60   34,25 39,55 44,95 
2 22,60 26,30 29,60   35,00 40,50 46,00 
3 23,15 27,15 30,70   35,95 41,45 47,20 
4 23,80 28,05 31,90   36,55 42,35 48,40 
5 24,30 28,95 32,95   37,15 43,20 49,55 
6 24,85 29,70 34,25   37,75 44,10 50,65 
7 25,45 30,55 35,30   38,30 45,05 51,80 
8 26,00 31,45 36,40   38,80 46,00 52,90 
9 26,50 32,20 37,55   39,35 46,85 53,95 
10 of meer 27,05 32,95 38,70   39,95 47,65 55,00 

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



 
KDOV-blad Lente 2021 | 5 

tezamen met het Praktijkdiploma Kerkmuziek, koordirectie c.q het 
Praktijkdiploma 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 2021 als volgt: 
 
 
  Dirigent óf organist Dirigent én organist 
Groep A 20,65 30,95 
Groep B 14,05 20,65 

 
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.   
 
Ten slotte, per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici 
gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal 
arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van 
toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur 
van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld op één uur 
en een kwartier (75 min.). Tot 1 januari 2019 was dit één uur (60 min.). 

  

 

Contributie KDOV 2021 
De contributie 2021 bedraagt EUR 43,-- voor het gewone lidmaatschap en 
voor het studentlidmaatschap EUR 21,--. Voor leden 65+ bedraagt de 
contributie EUR 30,-- en voor leden die reeds vóór 2004 65+ waren is de 
contributie EUR 20,--. 
 
Leden met automatische incasso 
In april ontvangt u per e-mail een factuur voor de contributie 2021 met 
aankondiging van de incassodatum waarna automatische incasso 
plaatsvindt. 
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Leden zonder automatische incasso 
Leden die ons niet gemachtigd hebben voor automatische incasso verzoeken 
wij bij deze hun contributie uiterlijk 30 april over te maken op rekening NL42 
INGB 0001 0313 44. 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; 24 februari 2021) 

  

 

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; 24 februari 2021)) 

 

Vraag en aanbod 
 
Voor een bevriende collega in de USA zoek ik een originele partituuruitgave 
van “LITURGISCHE GEZANGEN voor de viering van de eucharistie”, 
Partituuruitgave deel I tot en met deel VI, Gooi en Sticht, Hilversum 1980.  
De uitgave zal worden gebruikt in een breed opgezet project voor het 
introduceren van met name de liturgische werken van Bernard Huijbers en 
Huub Oosterhuis in de Amerikaanse liturgische praktijk. Ik kan desgevraagd 
een nader overeen te komen financiële vergoeding bieden (*).   
Uiteraard dank bij voorbaat, Wim Krist, Brugakker 6642, 3704 RN Zeist, 
wfpkrist@liturgiemusicus.nl, wfpkrist@hotmail.com, tel. 030 6950862 of 06-
20515778.  
(*) Een andere mogelijkheid is bedoelde Liturgische Gezangen te ruilen 
tegen een groot (afmeting 35 bij 24 cm) klassiek altaarmissaal, ‘Missale 
Romanum’ (MDCCCLXXXIX), in redelijk goede staat of tegen de volgende 
partituren:  

o Bouwstenen voor liturgische vieringen (Andries Govaart [verder 
AG]/Maurice Pirenne); 

o Klankresten (Huub Oosterhuis [verder HO]/Tjeerd Oosterhuis); 
o Hoor mij (HO/Antoine Oomen [verder AO]); 
o Loven en prijzen (HO/AO); 
o Red mij, God (HO/AO); 
o Rust en Vrede (HO/Tom Löwenthal [verder TL]); 
o Voor het leven getekend (AG/Joep Stappers) 
o Woord van de Enige (AG/TL); 
o Zingen heel de aarde (HO/AO). 

 
Deze rubriek is gratis voor leden! Stuur uw bericht aan redactie@kdov.nl.  

mailto:penningmeester@kdov.nl
mailto:penningmeester@kdov.nl
mailto:redactie@kdov.nl
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Overweging bij het afscheid van Michael Hedley 
(1951-2020), 17 december 2020 

Pastoor Eric Fennis 
 

O Lord, support us all the day long of this troubled life, 
until the shadows lengthen, and the evening comes, 

and the busy world is hushed, and the fever of live is over,  
and our work done. 

Then in thy mercy, grant us a safe lodging, a holy rest,  
and peace at the last. 

 
Deze woorden van de heilige kardinaal Newman bidden wij met regelmaat 
tijdens de Evensong op zaterdagmiddag. Dit gebed is in mijn gevoel zo 
verweven met Michael, omdat dit precies weergeeft hoe hij de Evensongs 
beleefde. Niet als een concert, of voor commerciële doeleinden, maar waar 
het werkelijk voor bedoeld is; liturgie in al haar facetten: rust, reinheid en 
regelmaat; iedere zaterdag opnieuw na een drukke week en de waan van de 
dag. 
 
Michael heeft hiermee, begonnen in de Boomkerk, iets groots in Amsterdam 
neergezet, naast de liturgie op zondag, hier in deze kerk, die minstens van 
een ongekende schoonheid is. De Evensongs moeten we helaas al een 
poosje missen, maar de zondagse liturgie is gewoon doorgegaan met de 
leden van het Consort, en tot 8 november van dit jaar nog onder zijn leiding. 
 
Het is onvoorstelbaar dat hij er niet meer is. De man die juist zo voorzichtig 
was vanwege het virus en met grote tegenzin soms thuisbleef omdat hij het 
niet aandurfde, vanwege het behoren tot een risicogroep. Maar die zich ook 
enorm verantwoordelijk voelde en koste wat kost z’n zangers, hoe beperkt 
ook, wilde laten zingen.  
 
Zij zullen hem missen; de man met de grote mond en het kleine hart. Die het 
uiterste van z’n zangers eiste en niet schroomde zogenaamde professionals 
naar huis te sturen die onvoorbereid hier verschenen. Hij eiste ook van 
zichzelf het uiterste, want alles werd met zorg uitgekozen, tot in de puntjes 
voorbereid en gerepeteerd, en vervolgens met liefde uitgevoerd. Een woord 
overigens dat hij niet wilde horen. Liturgie is geen uitvoering en de zang geen 
muzikale omlijsting. Michael kon boos worden als een voorganger hier het 
koor in deze termen bedankte, hoe goed bedoeld ook. Die verwevenheid die 
Michael voelde tussen muziek, liturgie en de traditie van de kerk is echt uniek 
te noemen.  
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Michael was naast een groots musicus ook een in alle opzichten markante 
persoonlijkheid. Hoewel hij in de pastorie een werkkamer had, hield hij vooral 
kantoor in de Laars, de stamkroeg van het koor. De ronde tafel voor het raam 
was zijn bureau en daar ontving hij ook mij toen ik hier net benoemd was. Ik 
kende Michael al wel langer, maar toch wist hij mij op de kast te jagen toen 
hij mij die middag vertelde dat hij nooit naar een preek luisterde. Hij ging 
volgens zijn verhaal dan altijd sherry drinken met koster Harry, want de 
meeste preken waren ‘boaring.’ Toch wist hij feilloos het preekniveau van 
mijn voorgangers weer te geven, en kon ik in de kroeg op het nodige 
commentaar rekenen als hij het met een opmerking van mij in de preek niet 
eens was. 
 
Michael zag mij en mijn voorgangers overigens niet als de pastoors, maar 
als collega’s. Hij voelde een gelijke verantwoordelijkheid voor de liturgie en 
hield absoluut niet van klerikaal gedrag. Zo moest ik mij niet bemoeien met 
zijn muzikale keuzes. Ik heb dat inderdaad snel afgeleerd, want na een 
verzoek van mij om ook eens iets van de componist Rutter te zingen, werd 
hij ‘furious’ en moest ik hem de nodige rondjes aanbieden om weer ‘on 
speaking terms’ te komen. Die meestal gespeelde boosheid gebruikte hij 
overigens vaker om in de kroeg vrijgehouden te worden. We konden over 
liturgische uitgangspunten flink discussiëren en ik heb daarbij veel van 
Michael geleerd. Maar hij voelde omgekeerd ook mijn pastorale 
verantwoordelijkheid en stond met hoogfeesten morrend toe dat we dan, 
omwille van het volk, met een samenzang lied eindigde. Hij was het er niet 
mee eens, maar zorgde vervolgens wel voor een klinkende discant van eigen 
hand.  
 
Het voelen van die pastorale verantwoordelijkheid zorgde er soms ook voor 
dat Michael mij wees op zaken die in het persoonlijk leven van zijn zangers 
speelde.  
Hij kende ze heel goed en had zorg voor ze. Kon daardoor ook mild zijn en 
een luisterend oor bieden. Maar kon ook iemand die spreekwoordelijke schop 
onder z’n kont geven, ook weer uit zorg en omdat hij zag dat het anders niet 
goed zou gaan. En diep verdriet onder zijn koorleden greep hem aan, het 
overlijden van de kleine Stella zorgde in een zeldzaam kwetsbaar moment 
voor een traan over zijn wang.   
 
Hoewel een lekkere prater en genieter van een lekker biertje of een glas 
goede wijn, was Michael nooit echt open over zichzelf. Het kwam zeker wel 
eens voor dat hij persoonlijk werd, maar altijd met een zekere reserve. En 
over een aantal persoonlijke zaken sprak hij per definitie niet. Zijn 
persoonlijke geloofsleven was zo’n onderwerp waar hij maar moeilijk over 
sprak. Zoiets kun je niet beredeneren vond hij. Dat moet je ruiken, zei hij, en 
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voelen en je hart erdoor laten raken. Het is net als verliefdheid, dat kun je 
ook niet uitleggen. Je kunt het hooguit bezingen of muzikaal onder woorden 
brengen. Ik heb bij Michael vaker die blik van verliefdheid gezien na een 
prachtig gezongen motet. Een blik die hij ook kreeg als hij het op serieuze 
momenten over zijn Colleen had.   
 
Because where we all knew a bit of Michael, you Colleen knew him almost 
completely. You knew his passion and the fact that he was always busy with 
music, but also his relaxation on Patmos, enjoying a lot of ouzo together and 
the company of Dutch and Greek friends. He looked forward to it every year 
in May and September. There on Patmos he was not due to a public figure 
that you had to share with others during the year. He was there the Michael 
who forty-six years ago only had eyes for you and wanted to grow old with 
you.  
 
Jij hebt jouw verhalen en herinneringen die kostbaar zijn en voelt daardoor 
zijn gemis enorm. Velen van ons hebben eigen verhalen over Michael en 
alleen daarom al is het zo onnatuurlijk dat de Laars of de Ooievaar niet open 
zijn, want daar zou je moeten zijn na een dag als vandaag. Daar gebeurt wat 
op weg naar Emmaus, het verhaal dat we net lazen, ook het geval was. Jezus 
kwam opnieuw tot leven door de verhalen van zijn vrienden die honderduit 
over hem vertelden. Hij liet hen praten en zij raakten weer helemaal 
begeesterd door zijn way of life, om vervolgens Zijn dromen en idealen verder 
voort te zetten. Jezus die ook als die onbekende vreemdeling in het leven 
van Michael is meegelopen, die hem zijn uitzonderlijke talenten liet beleven 
en die hij uiteindelijk in die nacht van die 3e december herkende als zijn 
Schepper en Heer en daardoor zijn leven in Zijn handen kon leggen; te vroeg, 
te abrupt, te heftig, maar in groot vertrouwen. 
  
Michael blijft in onze herinnering in leven, omdat volgende generaties 
zangers die zijn naam horen graag zullen vragen: ‘Wie was toch die Michael 
Hedley?’  
En zijn naam moet blijven klinken, al is het maar omdat hij dat wat hij in deze 
kerk heeft neergezet ons als een opdracht meegeeft; namelijk de eredienst 
hier gaande houden, op het hoogste niveau, tot eer van God en tot welzijn 
van mensen. 
 

Moge God ons daarom dragen, 
doorheen de lange dag, 

tot de schaduwen lengen 
en de avond valt, 

de drukke wereld verstilt 
het koortsige leven wegebt 
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en onze taak volbracht is. 
Dan, in Zijn barmhartigheid, 

moge Hij ons bereiden, 
een veilig thuis, een zalige rust 

en eindelijk vrede! 
 
Michael is niet meer, we vertrouwen hem toe aan de rust en de vrede van 
het hemels Vaderhuis. Maar zijn herinnering houden we levend, met sterke 
verhalen, vochtige ogen, een glas in de hand en een brok in de keel, en in 
grote dankbaarheid voor alles wat hij voor zovelen betekend heeft. Amen. 
(Pastoor Eric Fennis) 
 

 
Michael Hedley, muziekdirecteur van de Amsterdamse Nicolaasbasiliek, 
overleed begin december. (Foto: Carolien Calsius - Stichting Muziek in de 
Nicolaas, muziekindenicolaas.nl) 
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Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek 
 
AMSTERDAM - Dr. Giles Brightwell (1970) gaat de veel geroemde 
muziektraditie voortzetten in de basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam. 
De begaafde Britse dirigent, organist, zanger en muziekdocent wordt in de 
H. Mis van zondag 31 januari geïnstalleerd als nieuwe muziekdirecteur van 
de Nicolaasbasiliek.    
 

 
Dr. Giles Brightwell, de nieuwe muziekdirecteur van de Nicolaasbasiliek in 
Amsterdam 
 
In deze functie treedt hij in de voetsporen van Michael Hedley, die de 
begeleiding van de liturgie in de basiliek afgelopen twintig jaar tot grote 
hoogte bracht.  
Brightwell studeerde zang en orgel aan de universiteit van Durham, waar hij 
begon als organist en muziekdocent. Hij werkte bovendien als organist in 
Cambridge, Glasgow en Ipswich, terwijl hij bestuurservaring opdeed in 
organisaties voor kerkmusici.  
In de VS werkte hij in Washington DC, in New Castle (Delaware) en de 
langste tijd in Houston, waar hij organist en muziekdirecteur was in de 
Episcopale kerk van St. Thomas, waar hij vele nevenfuncties had. Zijn laatste 
aanstelling was als organist en adjunct-muziekdirecteur in de Episcopale 
kerk van All Saints in Atlanta.   
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Zijn belangstelling gaat uit naar laat 19de-eeuwse/vroeg 20ste-eeuwse Britse 
muziek en Engelse kathedraal- en kerkmuziek. Hij publiceerde meerdere 
artikelen en -recensies op dit gebied en hij schreef eigen muziekcomposities.  
Brightwell krijgt de leiding over de vier koren die ressorteren onder de 
muziekafdeling van de Nicolaasbasiliek, te weten het Basilica Consort, de 
Capella Nicolai, de Chorale en het Amner Ensemble. Hij wordt tevens titulair 
organist van het beroemde Sauer-orgel in voornoemde Basiliek.  

(RH; bron: persbericht van 28 januari 2021, St. Nicolaasparochie) 
 
“Het mag een wonder heten dat we zo snel in zo’n goede opvolging hebben 
kunnen voorzien!”, aldus Eric Fennis, pastoor van de Nicolaasbasiliek in 
Amsterdam. 
 

Popmuziek en de Bijbel 
Ruud Hoogenboom 

 
In het KDOV-blad Herfst 2019 besprak ik het boek ‘Van Elvis-viering tot U2-
dienst’, waarin ik ook aankondigde later nog eens te zullen schrijven over 
‘Popmuziek in de kerk’. Onlangs verscheen een nieuw boek over popmuziek 
en geloof: ‘Heilige herrie’. Hiervoor later aandacht in dit artikel.  
 
Ik schreef in 2019 onder meer: “Al vele jaren proberen voorgangers mensen 
weer naar de kerk te krijgen met ‘speciale diensten’. Net zoals de jaarlijkse 
‘The Passion’ vele kijkers trekt met popmuziek in relatie tot de Kruisweg, 
staan zogeheten Top2000-diensten in toenemende mate in de belang-
stelling. De auteurs gaan in genoemd boek dieper in op de religieuze inhoud 
van popmuziek en de waarde daarvan voor de kerk. Het boek beschrijft hoe 
je een kerkdienst rond popmuziek inricht en voorbereidt, en bevat daarnaast 
een kleine ‘theologie van de popmuziek’. Naast hun ‘gewone diensten’ 
richten ze zich hiermee op de niet-kerkelijke mensen, maar vragen in die 
diensten wel aandacht voor de christelijke boodschap.  
Ook Bob Dylan wordt behandeld. Mgr. Rob Mutsaerts is een fan van hem en 
kwam tot de conclusie dat de Nobelprijs voor de Literatuur voor Bob Dylan 
meer dan verdiend was: ‘Hij gaf de popmuziek hersens’. Kennelijk goede 
teksten dus! Verder in dit boek aandacht voor Paul Simon, Leonard Cohen, 
Santana, Nick Cave, Neil Young en anderen.” (1) 
 
De cultuur evangeliseren 
Mgr. Rob Mutsaerts, bisschop van ’s-Hertogenbosch, meent net als Clemens 
van Alexandrië namelijk, dat heidense culturen sporen van de christelijke 
boodschap bevatten. Dat geldt ook voor onze post-moderne cultuur. 
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“Aangezien de Bijbelse waarheid van alle tijden is, moet het mogelijk zijn 
verbindingen te maken met de 21e-eeuwse cultuur en het evangelie. Dat 
kunnen films zijn, literatuur en popmuziek”. En zoals Paulus op de Areopaag 
startte vanuit die voor hen bekende ‘buitenwereld’, kunnen wij in gesprekken 
“een gekend boek of film, die echo’s bevat van het evangelie, als 
uitgangspunt nemen [….] Zo kan schoonheid een wegwijzer zijn naar het 
transcendente, omdat het schone zelf ons kan aanzetten tot het besef van 
Schoonheid zelve als bron van alle schoonheid.” Hij vraagt zich dan ook 
wanhopig af: “Hoevelen in het pastorale veld zijn bereid om zich aan te 
passen aan de nieuwe tijd om het aloude evangelie te verkondigen in plaats 
van uit gemakzucht al te veel rekening te houden met sentimenten en veel 
bij het oude te laten?” Dat zou ook een vraag aan kerkmusici kunnen zijn. 
Mutsaerts ziet popmuziek echter alleen als vertrekpunt, niet als onderdeel 
van de liturgie. Sterker nog, “de traditionele liturgie is nu juist hetgeen 
jongeren trekt”, aldus de bisschop. Zelf luistert hij privé graag naar de blues, 
waar “heel wat kommer en kwel bezongen wordt […] de essentie van het 
leven”. 
(Pop)liederen zonder transcendente dimensie zijn niet geschikt in de liturgie. 
Redactielid Erik Heijerman van het Gregoriusblad omschreef dit als volgt: “Dit 
soort liederen zou dus net zo goed door Claudia de Breij in het theater 
kunnen worden gezongen. Ze zijn ongetwijfeld van deze tijd. Maar waar gaat 
het in liturgische vieringen eigenlijk om, en welke liederen passen daar nu 
bij?”. (2) 
 
Kanttekeningen 
In zijn boek ‘En dan denk ik aan Brabant’ uit 2019, noemt Mutsaerts 
verschillende voorbeelden uit de popmuziek, zoals Stand by me (Ben. E. 
King), Somebody to love (Jefferson Airplane), All along the watchtower en 
Blowing in the wind (Bob Dylan). Wel constateert hij, dat er rond begin jaren 
’80 een breuk tussen popmuziek en Bijbel komt. Zeg maar tussen Cohens 
Hallelujah (1984) en U2’s Yahweh (2004). De passage ‘Pop goes the bible’ 
noemt uit later tijd Kanye West, Sam Smith, Black Eyed Peas, Coolio, Katy 
Perry, Mumford and Sons en U2. Zo is het nummer 40 van laatstgenoemde 
band gebaseerd op psalm 40. In het nummer No Method, No Teacher, No 
Guru (van Van Morrison) wordt deze tekst gevolgd door ‘Just you and I and 
nature and the Father and the Son and the Holy Ghost’.  
Maar er zitten ook kanttekeningen aan. Moderne popmuziek tendeert soms 
naar het profaneren van het sacrale. Mutsaerts: “Ik herinner mij nog de 
ontmoeting van zanger Bono van U2 met paus Johannes Paulus II. De paus 
zette toen Bono’s zonnebril op. Mooi beeld. Het was mij niet duidelijk wie van 
deze beide wereldsterren bij wie op audiëntie kwam.” Sinds halverwege de 
jaren ’90 krijgt U2 overigens een steeds ambivalentere verhouding met het 
christelijk geloof. (3) 
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Beliebers en believers 
Om het scherp te zeggen: Staat Christus centraal of het popidool. Een 
popzanger als Justin Bieber heeft miljoenen volgers, waarvan de fanatieke 
pubermeisjes ‘beliebers’ worden genoemd. Zijn grootste hit Baby is meer dan 
2 miljard keer bekeken op YouTube. Geen kleine jongen dus in de 
popmuziek. 
Kanye West kan zich op dat gebied niet met hem meten. Toen zijn eerste 
album ‘The College Dropout’ in 2003 verscheen werd het vierde nummer 
Jesus Walks door de leiders binnen de muziekindustrie als risicovol gezien, 
want zo’n openlijke geloofsbelijdenis zou nooit de radio halen. Het 
tegenovergestelde gebeurde, het werd een publiekslieveling en nog altijd 
één van de meest gedraaide nummers. Niet alle luisteraars/fans zijn diehard 
‘believers in God’, maar de boodschap staat. In 2019 verscheen zijn album 
‘Jesus is King’. In de media kwam in die tijd zelfs discussie over de 
oprechtheid van ‘celebrity-bekeringen’.  
Maar ook zonder bekering kun je doorbreken in het seculiere wereldje. De 
Amerikaanse zangeres Lauren Daigle won een jaar of tien geleden het tv-
programma ‘American Idol’. In 2015 kwam haar beroemde liedje You Say uit, 
dat niet alleen in het christelijke circuit razendsnel ging, maar ook vele 
hitlijsten bestormde en prijzen won. Inhoudelijk weigert ze water bij de wijn 
te doen of te kiezen tussen gospelmuziek en seculiere muziek. Hoeft ook 
niet, want met haar talent en stem omarmt iedereen haar boodschap. (4) 
 
Muziekbijbel.nl 

Als je het over popmuziek en 
de Bijbel hebt, kun je niet 
heen om de website 
https://muziekbijbel.nl/! De 
samensteller van deze web-
site is Wilbrand Rakhorst van 
de Stichting Muziekbijbel. Hij 
omschrijft het doel als volgt: 
“Muziekbijbel wil een 
laagdrempelig platform zijn 
voor gesprekken rondom 
popmuziek en bijbel, rondom 
popmuziek en God. De 
website biedt de mogelijkheid 
tot uitwisseling van tips 

rondom deze thema’s. Verder wil muziekbijbel actief meewerken aan 
gespreksmogelijkheden door het aanbieden van muziekbijbellessen voor 
leraren (professioneel of vrijwillig). Ook wil zij inspiratie bieden voor vieringen 
(groot en klein) zowel buiten als binnen de kerk.” Een voorbeeld: “Je zit 

Illustratie op muziekbijbel.nl 

https://muziekbijbel.nl/
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regelmatig in het café met je vrienden en je wilt wel eens wat serieuze 
gespreksstof inbrengen via de muziek die je om je heen hoort.” 
Bij de liederen staan de gebruikte Bijbelteksten vermeld en soms de thema's 
van de liedtekst. Rakhorst hoopt dat op deze manier de popliederen gebruikt 
kunnen worden voor christelijk clubwerk, catechese, jongerenbijbelstudies, 
jeugdevangelisatie, (youth) Alpha cursus, etc. 
 
Een voorbeeld: Leonard Cohen 
In 2012 schreef de Canadese dichter en zanger Leonard Cohen (1934-2016) 
op 78-jarige leeftijd het lied Going Home van het album ‘Old Ideas’. Hij heeft 
zo’n thuis nooit gehad. Op jonge leeftijd verliet hij het ouderlijk huis in 
Montreal en was daarna eindeloos onderweg. Ieder mens kent wel de stem 
die het eindeloze denken verwoordt én één die van dieper lijkt te komen. In 
dit lied komt een ‘Stem’ vanuit de diepte van de ziel, die hem ‘opdraagt’ niet 
zijn eigen lied te zingen. Hij slikt zijn eigen woorden in en wordt spreekbuis 
van God. Een thema, dat ook in het lied Anthem uit 1992 terugkomt. Hierin 
bezingt Cohen, dat de menselijke ziel tegen alles in reikt naar God: ‘There is 
a crack in everything; that’s how the light gets in’.  
Op het album ‘Old Ideas’ staan ook de liederen Amen, Show me the place, 
Darkness en Come Healing. Met zijn wereldberoemde Hallelujah bleek hij al 
eerder een dichter die speelde met taal, die het seculiere en het religieuze 
met elkaar verbindt. (5) 
 
En nog een voorbeeld: Echte liefde 
De benedictijner monnik Thomas Quartier bespreekt in zijn boek 
‘Liefdesgeboden’ (2019) Neal Youngs nummer Heart of Gold: “Echte liefde 
is willen leven en geven. Je moet steeds dieper graven wanneer je een hart 
wilt vinden dat aan deze wensen recht kan doen. De zanger is een 
mijnwerker die graaft naar de liefde. Het blijft in dit lied in het midden of hij nu 
zijn eigen hart zoekt of dat van een ander. Het enige wat wij weten, is dat hij 
uit eigen kracht geen recht kan doen aan de zoektocht van zijn gevoelens.” 
(6) 
 
Goede Week – The Passion 
In het katholieke jongerenmagazine ‘Omega’ zocht de redactie in 2014 naar 
links tussen de Goede Week en popsongs, zoals ook The Passion jaarlijks 
liederen hierbij zoekt. Eerst een Bijbelcitaat, gevolgd door een gedeelte uit 
een lied. (7) Hieronder die teksten/liederen: 

o Het laatste Avondmaal (Joh. 17:14) 
Ramses Shaffy: Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder 

o Judas besluit Jezus te verraden (Mt.26:14) 
Guus Meeuwis: Gevallen of Gevlogen 
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o Jezus bidt tot de Vader (Lc.22-41-44) 
De Dijk: Hou me vast 

o Judas verraadt Jezus met een kus (Mt.26:50) 
Marco Borsato: Margeritha 

o Petrus ontkent bij Jezus te horen (Lc.22: 61-62) 
Racoon: Oceaan 

o Pilatus veroordeelt Jezus ter dood (Lc.23:25) 
Frank Boeijen: Zwart Wit 

o Maria is bij het lijden van Jezus (Joh. 19:25) 
Marco Borsato: Voor altijd 

o Jezus is opgestaan uit de dood (Joh. 21:17) 
Nick en Simon: Kijk omhoog 

 
‘Heilige herrie’ 
En dan nu het nieuwe boek ‘Heilige 
herrie’. De auteur Corjan Matsinger, 
jongerenwerker en docent gods-
dienst, religieus trendwatcher en 
eigenaar van Young & Holy. 
Matsinger maakt deel uit van De 
Poptempel, “een collectief van 
muziekliefhebbers die zoeken naar 
de crossovers tussen zingeving en 
de popcultuur. We maken dit op een 
creatieve manier toegankelijk voor 
jong en oud, bijvoorbeeld door onze 
popquiz of tijdens een informele 
ontmoeting in ons popcafé in 
Utrecht”, aldus de website heilige-
herrie.nl. De uitgave heeft iets van 
geloofsopbouw op laagdrempelige 
manier. Zijn fascinatie start in 1993 
als hij als 16-jarige jongen voor het 
eerst naar een concert van U2 gaat, 
waar Bono in de Kuip luidkeels een 
gebed tot God zingt. (blz.8) Een 
Bono-citaat is dan ook ‘Music is a 

sacrament [….] you have to take off your shoes, when the song walks into 
the room’. (blz.17)  
Matsinger vindt het leuk “om aan de hand van muziek op een laagdrempelige 
manier met mensen het gesprek aan te gaan over levensvragen, zingeving 
en geloof. Muziek is voor mij de ideale manier om met anderen te spreken 

Cover van het boek ‘Heilige Herrie’ 
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over de grote vragen van het leven. Dat is voor mij de perfecte brug.” In die 
zin, zal dit boek ook Mgr. Mutsaerts ontzettend aanspreken.  
 
 
Het is een boek vol verhalen, anekdotes en lijstjes over popmuziek en geloof. 
Vele popmuzikanten zullen beamen: “het podium van de kerk blijkt een 
goede opstap naar de spotlight van de concertzaal” (blz.18), maar dat geldt 
uiteraard ook klassieke (kerk)muziek.  
Thema’s als gebeden in de popmuziek, protestsongs, negro-spirituals, maar 
ook diepere teksten over bijvoorbeeld psalm 23 in de hitlijsten (blz.46-51), 
Genesis (blz.77-80) en lijsten waarin Bijbelteksten geciteerd worden. Ook 
een soort naslagwerk dus, maar 
geen christelijke popencyclopedie. 
En vaak zit in het verhaal de 
meerwaarde. “Pink Floyd heeft 
bijvoorbeeld een liedje met de titel 
‘Sheep’. Daarin gebruiken ze psalm 
23 als stijlmiddel, om zo een 
aanklacht te doen tegen gelovige 
mensen die zonder al te kritisch 
denken gemakzuchtig hun leider 
achternalopen. Dat refereert aan 
een bepaald tijdvak, de jaren 
zeventig en tachtig. Maar misschien 
heeft die zanger ook wel een punt. 
Dus al is het een heel felle 
aanklacht, dat maakt niet dat ik er 
niet naar zou kunnen luisteren”, 
aldus de auteur in een interview.  
“Ik vind dat popmuziek vaak ruimte 
biedt aan bijvoorbeeld de Klaagliederen en de Psalmen. In de popmuziek is 
er ruimte voor twijfel en boosheid, iets dat ik in de Psalmen ook vaak 
terugvind. Ik vind dat mooi, omdat dit herkenbaarheid geeft en ruimte biedt 
voor je eigen frustratie en twijfel.” 
Zelfs aandacht voor Maria bij 2Pac (of toch niet?) én de heilige Theresia van 
Soulwax in het lied Heaven Scent. En de ‘kruisiging’ van Madonna, die in 
2006 veel stof deed opwaaien, blijkt niet blasfemisch, want het vervolg is de 
evangelietekst Mt.25:35-36 in gebedshouding, plat op de grond. En dat 
tijdens haar concert!  
Centraal staat in dit boek de positieve insteek tegenover de religieuze 
boodschap van hedendaagse popmuziek. Dus geen gedoe over ‘liedjes die 
satanisch zouden zijn’ of ‘terugdraai antichristelijke liedjes’. Ook ruime 
aandacht voor deze thema’s. De hoofdstukken kunnen los van elkaar 

Een Spotify-lijstje van de website 
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gelezen worden, zeker die met ‘leuke informatie (over ‘songs die op de 
hemelpoort kloppen’) en weetjes’.  
 
De auteur hoopt dat zijn boek christenen aan het denken zet over het feit dat 
er heel wat meer ‘God’ buiten de muren van de kerk te vinden is dan je op 
het eerste gezicht zou denken. Volgens hem is popmuziek “één van de 
terreinen waarop alle levensvragen voorbijkomen. En bij levensvragen 
ontkom je natuurlijk niet aan geloof en religie”. 
Ook zitten er lijsten bij van tien pagina’s met zo’n driehonderd nummers 
waarin ‘direct’ naar een Bijbeltekst verwezen wordt. 
Maar het is meer dan alleen een boek. Er zijn of komen spotify-lijstjes, een 
speciaal YouTube-kanaal, een podcast, een vernieuwde popquiz (‘over de 
Rastafari, gelovige rappers, protestsongs, de 27-club of David Bowie die het 
Onze Vader bidt tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert’). En ‘Let the 
music play!’ laat mensen met elkaar in gesprek gaan over levensvragen, 
maar daagt ook uit voor challenges.  
 
Dat is dus behoorlijk interactief en niet alleen voor de jeugd! “Ik wist niet dat 
er zoveel geloof in mijn playlist zat”, liet een meisje zich ontvallen. Van harte 
aanbevolen voor eenieder die meer willen weten over de crossovers tussen 
popmuziek en geloof. (8) 
 
Tenslotte: Roekeloze liefde 
In 2018 werd het lied Reckless Love (Cory Asbury) miljoenen keren online 
bekeken. Kennelijk hoor je het weleens in een protestantse dienst. De 
bekende EO-presentator Andries Knevel legde het lied aldus uit: “De 
schrijvers van het lied legden uit, dat de roekeloosheid niet bij het karakter 
van God hoort, maar wel bij Zijn daden. Daden die maar één doel hebben: 
mensen tot Hem te trekken. Immers, was het niet wat roekeloos dat de herder 
de 99 schapen in de steek liet om dat ene schaap te zoeken? Waar zouden 
de 99 andere gebleven zijn?”. (9) 
Tsja, misschien is de hamvraag wel “Is God een dj?” Wie weet, in ieder geval 
een goede vraag om over na te denken (hoofdstuk 5 in het boek van 
Matsinger!). Het blijkt een citaat dat rapper Maxwell Fraser scandeert vanaf 
het Pinkpoppodium. Sister Bliss liet Maxi Jazz hier een tekst op maken. Je 
kunt er ook over lezen op https://www.kuleuven.be/thomas/page/is-god-a-dj/. 
Want ook daar, op academisch niveau, veel aandacht voor onder meer 
popmuziek en geloof.  
Of u bepaalde popliederen wel of niet geschikt vindt voor de liturgie laat ik 
graag aan u als professional over, maar dat popmuziek en de Bijbel 
aansprekende overeenkomsten hebben en dus bij het evangeliseren van de 
cultuur gebruikt kan en moet worden, staat voor mij als paal boven water. 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/is-god-a-dj/


 
KDOV-blad Lente 2021 | 19 

Een beetje roekeloosheid op zijn tijd is niet verkeerd. Veel succes hiermee. 
(Ruud Hoogenboom)  
 
* C. Matsinger, Heilige Herrie. Geloven in de popmuziek, ISBN 
9789463691017, € 16,90, uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, 160 blz., 2020. 
Voor meer info: https://heilige-herrie.nl/  
 
Voetnoten: 
1) R. Hoogenboom; bespreking van F. van Omvlee, Jan Andries de Boer, 
Piet van Die, Van Elvis-Viering tot U2-dienst, het gebruik van popmuziek in 
de kerk, in: KDOV-blad Herfst 2019, blz. 39-40; zie ook recensie door M. 
Hoondert, Popmuziek in de kerk in: Gregoriusblad, nr.3, sept. 2020 
2) R. Mutsaerts, En dan denk ik aan Brabant … Brandt daar nog licht, 2019, 
blz.101, 110-112, 131-132, 171-173, 203; E. Heijerman, Van deze tijd?, in: 
Gregoriusblad, nr.4, 2020, blz.3 
3) R. Mutsaerts, En dan denk ik aan Brabant, blz. 39-41, 123, 128, 134-138, 
140-141, 147-148 
4) E. Hendrix, Koning Christus of vals idool? Hoe bekeerde popsterren onze 
cultuur beïnvloeden, in: Katholiek Nieuwsblad, nr.47, 22 nov. 2019; A. 
Ramaker, ‘Met haar stem overwint ze alle drempels’, in: EO-Visie, nr.51-52, 
21 dec.’19-3 jan.’20, blz.52-54 
5) F. Kazenbroot, Op weg naar huis. Twee stemmen in een lied van Leonard 
Cohen, in: Herademing, nr.104, juni 2019, blz.13-16; R. Mutsaerts, En dan 
denk ik aan Brabant, blz.31 
6) E. Hendrix, bespreking ‘Liefdesgeboden’ in: Katholiek Nieuwsblad, nr.39, 
27 sept. 2019, blz.8-9  
7) De gevoelens, de liedjes, in: Omega, 2014, nr.2, blz.24-26 
8)  interviews op https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/nieuw-boek-heilige-herrie-
van-corjan-matsinger – ook in EO-Visie, nr.5, 30 jan.-5 febr. ’21 en 
https://cip.nl/cip+/82826-popmuziek-bouwt-corjan-matsinger-op-in-geloof/ 
9) A. Knevel, Roekeloze liefde, EO-Visie, nr.51-52, 19 dec.’20-1 jan.’21, 
blz.79; https://visie.eo.nl/artikel/2018/06/het-verhaal-achter-het-lied-
reckless-love 
 
 
 
 
  

https://heilige-herrie.nl/
https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/nieuw-boek-heilige-herrie-van-corjan-matsinger
https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/nieuw-boek-heilige-herrie-van-corjan-matsinger
https://cip.nl/cip+/82826-popmuziek-bouwt-corjan-matsinger-op-in-geloof/
https://visie.eo.nl/artikel/2018/06/het-verhaal-achter-het-lied-reckless-love
https://visie.eo.nl/artikel/2018/06/het-verhaal-achter-het-lied-reckless-love
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Uit het archief van Jos de Klerk 
Birgit de Klerk 

 
De Coronatijd heeft veel mensen aangezet om eens het huis op te ruimen. 
Zo was dat ook voor mij. Op mijn zolder kwam ik het muziekarchief van mijn 
opa Jos de Klerk tegen. Dit archief wordt bewaard in 5 verhuisdozen in een 
grote groene kist. Dozen gevuld met zijn composities, manuscripten, veelal 
handgeschreven orkest- en koorpartijen, programma’s, brieven en 
plakboeken. 

 
Het gezin van Jos de Klerk op familiebezoek in België. De jonge Albert zit op 
de rug van zijn vader Jos, Mia staat ernaast. Foto ca. 1919? 
 
Graag wil ik in deze nieuwsbrief een stukje geschiedenis met u delen. Mijn 
opa was een groot deel van de 20ste eeuw een belangrijke figuur voor het 
Haarlems muziekleven. Hij was als muziekrecensent verbonden aan 
het Haarlem’s Dagblad en was in die hoedanigheid veel te zien tijdens 
concerten in de stad. Met milde pen beschreef hij de uitvoeringen van 
amateurs en van professionals. Hij schreef wekelijks zeer lezenswaardige 
artikelen over allerlei muziekonderwerpen. Mijn opa was ook de man van de 
grote evenementen op de Grote Markt. Spektakelstukken, uitgevoerd door 
de Haarlemse Orkest Vereniging aangevuld met extra blazers, meerdere 
Haarlemse koren, een kinderkoor en de beiaard van de Grote of St. 
Bavokerk. Dit alles onder zijn leiding; groots en meeslepend. 
Bijvoorbeeld de Rubenscantate van Peter Benoit, Zo zong de Gouden 
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Eeuw en de Bevrijdingscantate Herboren Holland. De laatste twee titels zijn 
van zijn eigen hand. Hij componeerde regelmatig muziek voor speciale 
gelegenheden.  

 
Op deze plek wil ik iets 
schrijven over zijn 
driedelige Cantate Aan 
Nederland uit 1917, op 
tekst van Johan de 
Maegt, waarin de dank-
baarheid bezongen 
wordt aan de 
Nederlanders, die zo 
gastvrij waren voor de 
Belgische vluchte-
lingen tijdens WO l. 
Vele Belgen, waar-
onder de toen 30-jarige 
Jos, zijn echtgenote 
Louise en hun baby 
Mia, vluchtten weg voor 
de bommen die 
Antwerpen in brand 
staken. De erbarme-
lijke omstandigheden 
waarin de Belgen 
verkeerden is in tekst 
en muziek schrijnend 
voelbaar. 

 
 

Gauw mijn kind’ren, stapt aan, vlucht 
Bommen zindren, huizen zullen branden 
Bim Bam Bim Bam, Vlucht mijn kin’dren 

Alarm, de stede is in nood 
    O, Nederland, wij komen allen naar u toe 

    De weg was lang, we zijn zo moe 
Komt allen, wees welkom in lompen 
Mijn huisje is klein maar het wacht 

Lange tochten blijven komen 
Kind’ren van het rampgezin 

Zochten zonder ende stroomen 
’t goede vrije Holland in 
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    O, land van vrijheid... 
En als ik weêr in België ben 

Dan zal ik vaak aan Holland dromen 
Aan al de mensen die ‘k er ken 

Aan al hun huisjes, molens, bomen 
 
 
Haarlem was de veilige haven voor mijn grootouders. Zij vonden hier 
onderdak en Jos werd benoemd als cantor in de St. Josephkerk en werkte 
daar samen met Hendrik Andriessen. Twee jaar later werd hun zoon Albert 
geboren, die als kleine jongen al de Andriessenklanken in zich op kon 
nemen. 
Het vluchtelingenonderwerp is nog steeds actueel. Ik vind het bijzonder dat 
ik door deze compositie iets heb kunnen leren over de geschiedenis van ons 
land en over die van mijn familie. Van opruimen is overigens niet veel meer 
gekomen. Wij zouden graag zien dat het archief zijn bestemming krijgt in de 
bibliotheek van het Nederlands Muziek Instituut. 
 
Brigit de Klerk, bestuurslid Andriessen-De Klerkstichting (overgenomen uit: 
Nieuwsbrief Andriessen/De Klerkstichting, najaar 2020, 20 okt.) 
 

Jongenskoren – Boys, keep on singing! 
Ruud Hoogenboom 

 
Het is nog maar enige decennia geleden, dat elk zichzelf respecterende 
R.K.parochie een eigen, goed functionerend jongens- en mannenkoor had, 
dat tot wel 8-stemmige missen van onder meer Palestrina kon zingen. Waar 
is die tijd gebleven? Wat ging er fout? Was het toelaten van meisjes op die 
koren, om er een kinderkoor van te maken, wel zo slim. Daarmee verdween 
tot wel 90% van de zingende jongens. Enige kennis van kinderpsychologie 
had ons dat zo kunnen vertellen. De (voorheen R.K.) organisatie Pueri 
Cantores kende in Nederland naast jongenskoren ook anders 
samengestelde liturgische koren, naast bijvoorbeeld een niet-liturgisch 
jongenskoor als De Buddies uit Delft. Het specifiek op uitsluitend jongenskoor 
gerichte was dus al langer verdwenen. En inmiddels zijn beide officiële 
Koorscholen (Utrecht en Haarlem) ook gemengd.  
 
In december 2018 is de stichting ‘Boys, keep on singing!’ opgericht om meer 
activiteiten te ontplooien voor zingende jongens. De stichting wil daarnaast 
een kennis- en netwerkcentrum worden ter bevordering en stimulering van 
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het zingen door jongens en mannen. Immers, ook mannenkoren zien hun 
aanwas voor nieuwe leden zienderogen slinken.  
 
In 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal ter gelegenheid van 
zijn 100-jarig bestaan een groot project genaamd Boys, keep on singing! 
Aanleiding was de constatering dat er wereldwijd steeds minder jongens en 
mannen zingen. Dat onderwerp leeft enorm in de koorwereld en is ook in het 
KDOV-blad diverse keren langsgekomen.  

 
Het tweede Festival ‘Boys, 
keep on singing!’, dat voor 
2020 geprogrammeerd stond, 
is nu verplaatst naar 25-26 
juni 2021. Op vrijdag 25 juni is 
er een symposium voor 
professionals die met de 
jongensstem werken. Er 
komen onderwerpen aan de 
orde zoals het jongenslied in 
de klas, de stemwisseling, 
opbouw van het koor en 
repertoire. Op zaterdag 26 
juni staan er overdag allerlei 
jongenskoren op het podium 
en is er in de avond een 
concert van een speciaal 

samengesteld jongemannenkoor (14-30 jaar), met aansluitend natuurlijk een 
nazit. Het geheel vindt weer plaats in Oldenzaal.  
 
Stimulerende kracht achter dit project is de artistiek leider van het 
Stadsjongenskoor Oldenzaal, Mariette Effing. Zij stond ook aan de wieg van 
het succesvolle jubileumproject in 2015. Ze presenteerde dit project in de 
zomer van dat jaar tijdens rondetafelgesprekken bij Europa Cantat in Pécs 
(Hongarije) en verschillende activiteiten op het gebied van jongenszang in 
Vlaanderen en Nederland. En sinds 2016 ging ze verder met het interesseren 
van mannenkoren om zich in te zetten voor zingende jongens en 
jongemannen. En internationale aandacht kwam er toen ze in 2017 twee 
lezingen mocht geven tijdens het World Symposium on Choral Music in 
Barcelona.  
 
En toen werd het tijd om te professionaliseren en een stichting op te richten 
met Carla Boerigter (voorzitter), Angelique Bakker (penningmeester) en 
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René Hazekamp (secretaris) als bestuursleden. Zakelijk leider is Hilbrand 
Adema, een in koorwereld bekende concertorganisator én fondsenwerver.  
 
In 1989 verscheen, van de ons niet onbekende Mgr. Drs. J.W.N. Valkestijn, 
het boek Geschiedenis van de Jongenszang tot aan de Reformatie. Vanaf 
de Oudheid tot nu moet de ‘jongenszang’ toch behouden blijven! Een 
stichting die promotie van zingende jongens als doel heeft, is een waardevol 
initiatief, dat onze volle ondersteuning verdient. Zegt het voort! 
Op dit moment participeren uit Nederland de Boys Zangschool Utrecht, Boys 
Senta Koorschool (Zaltbommel), Jongenskoor Dalfsen en Stadsjongenskoor 
Oldenzaal. Uit België het Antwerps Kathedraalkoor en uit Duitsland Bardel 
Boys Choir en Chorknaben Uetersen. Dat is nogal mager. Ik hoop dat er 
spoedig een goede samenwerking komt met Pueri Cantores Nederland, dat 
volgens hun website (puericantores.nl) 16 koren telt, maar daar zitten ook 
meisjes- en kinderkoren bij. Immers, samen sta je sterker! 
Voor meer info: boyskeeponsinging.com. (Ruud Hoogenboom) 
 

Geen stemadvies! Hoe denken de partijen over 
cultuureducatie? 

 
Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. 
Wat zijn de standpunten over cultuureducatie en cultuurparticipatie van de 
landelijke politieke partijen? Hoe stem je ‘cultuurbewust’? 
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
analyseerde de verkiezingsprogramma’s op de ambities voor cultuureducatie 
en cultuurparticipatie. Niet alleen in de cultuurparagraaf, maar ook in de 
passages over onderwijs, zorg en welzijn, arbeidsmarkt en diversiteit en 
inclusie. Ze legden de programma’s daarbij naast hun input (samen met 
landelijke partners) ‘Zet Cultuur op de Agenda’ voor de programma-
commissies. En maakten de politiek-ideologische visies op cultuureducatie 
en -participatie zichtbaar (zie onderstaande infographic). 
 
Grote verschillen 
Er zitten grote verschillen in de ambities voor cultuureducatie en 
cultuurparticipatie. Soms zijn er nauwelijks of geen specifieke standpunten 
(o.a. PVV, SP, VVD), soms wordt het juist vaak genoemd (o.a. PvdA, 
GroenLinks). Bij de meeste partijen vind je cultuur alleen expliciet in de 
cultuurparagraaf. Bij sommige partijen maakt het nadrukkelijk deel uit van 
bijvoorbeeld de onderwijsparagraaf (D66) of de zorgparagraaf (PvdD). Dit 
laatste is belangrijk omdat cultuureducatie en -participatie anders vaak 
vergeten worden in discussies over sociale zaken, onderwijs en economie. 



 
KDOV-blad Lente 2021 | 25 

De kiezer die waarde hecht aan cultuureducatie en -participatie kan met 
behulp van deze analyse een weloverwogen keuze maken in maart.  
(RH; bron: LKCA-nieuwsbrief, 24 februari 2021) 
 
Op de volgende site vindt u àlles over cultuur in de verschillende 
partijprogramma’s. Doe er uw voordeel mee. 
https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-
verkiezingsprogrammas-2021-2024-4.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-verkiezingsprogrammas-2021-2024-4.pdf
https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2021/02/Analyse-verkiezingsprogrammas-2021-2024-4.pdf
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Korte berichten 
 
Bladmuziekcollectie – gratis lenen! 
Een van de doelstellingen van de Andriessen/De Klerk Stichting is het 
uitvoeren van de muziek van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk te 
bevorderen. Door de jaren heen heeft de stichting een aanzienlijke collectie 
verzameld met bladmuziek van beide componisten. Musici kunnen onder 
bepaalde voorwaarden materiaal uit deze bibliotheek lenen. Het beheer van 
de bibliotheek is in handen van Erik Jan Eradus, bestuurslid en organist van 
de Haarlemse St. Josephkerk. 
Via de website van de Andriessen/De Klerk Stichting is een overzicht te 
downloaden van de bladmuziekcollectie. Het betreft onder meer werken voor 
orgel, koor en solozang. Op de website staan de voorwaarden vermeld 
waaronder de werken geleend kunnen worden. Zo is het uitlenen geheel 
gratis, maar vraagt de stichting wel een vergoeding voor de verzendkosten. 
Daarnaast dient een borg te worden betaald, die na retournering van het 
materiaal wordt teruggestort.  
Ga voor meer informatie naar de website van de Andriessen/De Klerk 
Stichting: www.andriessendeklerkstichting.nl/bibliotheek (persbericht, 12 
febr. 2021)  
 
Kerk in coronatijd: we missen het zingen het meest 
Niet de fysieke aanwezigheid in de kerk, maar het samen zingen is datgene 
wat kerkleden het meest missen. Het is de opvallende uitkomst van een 
onderzoek dat Actie Kerkbalans vrijdag 22 januari naar buiten bracht. 
Frank van Kooten, onderzoeker van het onderzoekbureau Citisens, gaf 
tijdens een online persconferentie samen met bisschop Gerard de Korte en 
ds. Trinette Verhoeven tekst en uitleg bij de uitkomsten van een onderzoek 
naar de Kerk in coronatijd. De meest opvallende uitkomst is dat de kerkleden, 
nu ons kerkbezoek maar beperkt mogelijk is, het samen zingen het meest 
missen (45%). Het fysieke kerkbezoek, met name op zondag, wordt door een 
derde gemist. Een gedeelde derde plaats is er voor het gemis van de 
ontmoeting met andere kerkgangers en ‘ik mis niets’ (beide 28%). 
De Korte en Verhoeven zien deze uitkomst als iets positiefs. “Zingen heeft 
een diepe religieuze lading”, legt Verhoeven uit. “Augustinus zei dat zingen 
dubbel bidden is. De uitkomst geeft dus aan dat er behoefte aan spiritualiteit 
is.” De Korte beaamt dit en voegt toe dat “zingen eer brengen aan God is.” 
Het onderzoek is gehouden onder bijna 2.000 kerkleden, waarbij de 
verhouding katholiek versus protestant nagenoeg fifty-fifty is. Een belangrijk 
verschil met voorgaande onderzoeken is dat deze keer bewust groepen zijn 
uitgenodigd die minder betrokken zijn bij hun gemeente of parochie.  
(Selinde van Dijk-Kroesbergen, op: kn.nl/onderzoek, 25 januari 2021) 

http://www.andriessendeklerkstichting.nl/bibliotheek
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FAQ Koor & Corona 
De corona-crisis heeft een enorme impact op de Nederlandse koorsector. 
Van koorzanger en verenigingsbestuurder tot dirigent en podiumverhuurder. 
Iedereen zit met smart te wachten op perspectief. Het vaccinatieprogramma 
lijkt hoop te geven. Op de website www.koornetwerk.nl/faq krijgt u de meest 
actuele antwoorden op de meest gestelde vragen. (RH) 
 
Kerkmusici en arbeidsvoorwaarden 
In het vorige KDOV-blad stond een artikel van Peter Ouwerkerk met als 
onderwerp het grote belang van kerkmusici met een arbeidsovereenkomst 
om lid te worden van de vakbond CNV Connectief, afdeling Kerk & Ideëel. 
Hierbij ging het niet alleen om juridische bijstand, maar ook om de 
vertegenwoordiging van de kerkmusici in het overleg over arbeids-
voorwaarden binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De Synode van de 
PKN heeft deze vertegenwoordiging inmiddels toegewezen aan CNV Kerk & 
Ideëel. Voor leden van de KDOV, die (ook) werkzaam zijn in een PKN-kerk 
wellicht een opsteker. (RH; bron: Muziek & Liturgie, nr.1, febr. 2021)  
 
Marta, Maria en Lazarus voortaan verplichte gedachtenis 
Op verzoek van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling 
van de Sacramenten heeft paus Franciscus toegestaan, dat op 29 juli 
voortaan niet alleen de verplichte gedachtenis van de heilige Marta gevierd 
wordt, maar ook van haar zus, de heilige Maria, en van Lazarus. Dat betekent 
dat vanaf dit jaar op deze dag onder een nieuwe titel deze drie bijbelse 
heiligen samen gevierd worden, en niet meer alleen de H. Marta. De Latijnse 
teksten voor de eucharistie, het getijdengebed en het Romeins 
Martyrologium zijn daarom aangepast. Na goedkeuring door de Nederlandse 
bisschoppenconferentie en de Romeinse congregatie wordt de vertaling door 
de NRL gepubliceerd. (NRL-nieuwsbrief, 5 febr. 2021) 
Daarnaast schreef de paus de feestdagen van drie andere heiligen bij op de 
algemene liturgische kalender: Gregorius van Narek (27 februari), Johannes 
van Ávila (10 mei) en Hildegard van Bingen (17 september). Zij zijn alle drie 
kerkleraar. (Kath. Nieuwsblad, 12 febr. 2021)  
 
Vaticaan: liturgische boeken niet vervangen door andere hulpmiddelen 
Het is ongepast om in de liturgie, ter vervanging van de liturgische boeken, 
gebruik te maken van vouwblaadjes, fotokopieën en andere hulpmiddelen. 
Dat standpunt is recent opgenomen in een verklaring van de Congregatie 
voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. 
De verklaring werd ondertekend door de prefect van de Congregatie, 
kardinaal R. Sarah en de secretaris, aartsbisschop A. Roche. In de 
Vaticaanse notitie van december 2020 (Prot. N. 602/20) wordt een aantal 
liturgische regels voor de viering van de liturgie van het Woord in herinnering 

http://www.koornetwerk.nl/faq
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gebracht en geürgeerd. Dit is gebeurd in aanloop naar de door Paus 
Franciscus ingevoerde ‘zondag van het Woord van God’, die sinds 2020 
jaarlijks wordt gehouden op de derde zondag in de tijd door het jaar. In het 
jaar 2021 was dat op 24 januari. 
Het document beklemtoont de waarde van het daadwerkelijk gebruik van 
liturgische boeken met passages van de Heilige Schrift, zoals die zijn 
uitgegeven voor de eucharistie, het getijdengebed en andere liturgische 
vieringen. Juist het liturgische boek draagt bij aan de eerbied voor het 
mysterie van God die tot zijn volk spreekt. Daarom is het volgens de 
verklaring nodig dat er aandacht wordt besteed aan de materiële waarde en 
het goede gebruik van liturgische boeken. Pastorale hulpmiddelen met 
teksten van de Heilige Schrift zijn als vervangmiddel van liturgische boeken 
niet op hun plaats. (NRL, rkliturgie.nl, 14 jan. 2021) 
 
Wit mondmasker met muzieknoten 
Atelier Slabbinck ontwikkelde 
in de strijd tegen het COVID-
19 virus een comfortabel 
herbruikbaar mondmasker 
dat wasbaar is op 95°. 
Gemaakt in 100% polyester, 
met linten in katoen. Doordat 
er zelf een bijkomend filter 
kan worden aangebracht, kan 
het masker een extra 
bescherming bieden. 
Daarnaast zorgen de linten 
voor een afsluiting op maat. Het masker is tweelagig, maar heeft geen 
gekeurde filtercapaciteit.  
De onkosten zijn € 12,50 (incl. BTW, excl. verzendkosten). Voor meer info: 
https://www.bocashop.nl/mondmasker-wit-muzieknoten.html.  
(artikel SL 332-5364) 
 
Vrouwelijke lectoren en acolieten nu toegestaan 
Met de ondertekening op 10 januari 2021 (de Doop van de Heer) van het 
motu proprio Spiritus Domini door paus Franciscus kunnen vrouwelijke leden 
nu formeel lector en acoliet worden. Vrouwen kunnen nu dus, met een 
mandaat van de bisschop, de lezingen tijdens de vieringen voorlezen (lector), 
Misdienen en de communie uitreiken (acoliet). In veel parochies wereldwijd, 
ook in Nederland, gebeurde dit al, maar tot nu toe zonder officieel mandaat. 
In het licht van het ‘algemeen priesterschap’ van iedere gelovige mag dat nu 
dus officieel wel.  

https://www.bocashop.nl/mondmasker-wit-muzieknoten.html
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Toen paus Paulus VI in 1972 de ‘lagere wijdingen’, waaronder die van acoliet 
en lector, afschafte, besloot hij om de toegang tot deze functies te beperken 
tot mannen. Hij beschouwde deze bedieningen als een voorbereiding op een 
eventuele toelating tot de diaken- of priesteropleiding. Het nieuwe motu 
proprio wijzigt canon 320 van het kerkelijk wetboek uit 1983 door de 
specificatie ‘van mannelijk geslacht’ te laten vervallen. Dit betekent overigens 
niet de introductie van vrouwelijke diakens (de paus sluit dit opnieuw expliciet 
uit) en ook niet die van vrouwelijke priesters. (RH; bron: Katholiek 
Nieuwsblad, nr.3, 22 jan. 2021; NRL-nieuwsbrief 5 febr. 2021) 
 
Themanummers Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor 
Nederlandse Muziekgeschiedenis 
Anders dan de leden van de 
KVNM gewend waren, 
verscheen er geen nummer 
van het TVNM in 2020. In 
plaats daarvan zijn er in de 
tweede helft van 2021 twee 
themanummers voorzien, 
respectievelijk gewijd aan 
Jan Pieterszoon Sweelinck 
(1562-1621) en Alphons 
Diepenbrock (1862-1921), 
wier sterfjaren volgend jaar 
worden herdacht. De voor-
bereidingen voor beide 
themanummers zijn inmid-
dels in volle gang. Over 
Josquin des Prez (gestorven 
in 1521) verschijnt geen 
nummer.   
Als u concerten heeft met klinkende muziek van Josquin, Sweelinck of 
Diepenbrock, faciliteert de KVNM ook uw initiatief rond een van deze 
componisten, al is het maar door er in onze nieuwsbrief op te attenderen. 
Voor meer info www.kvnm.nl. (RH; bron: mailing 4 dec. 2020) 
 
Orgel Festival Holland 2021: voorbereidingen gaan door  
Het Orgel Festival Holland (OFH) neemt de huidige coronacrisis zeer serieus 
en volgt daarom nauwgezet de richtlijnen van de Nederlandse overheid. 
Maar het OFH wil ook zo lang mogelijk perspectief blijven bieden, ergens 
naar toe kunnen werken, voor de concours- en academiedeelnemers, de jury 
en andere musici en voor de festivalbezoekers. En daarom gaat de 
organisatie door met de voorbereidingen. (bron: NotaBene, jan. 2021) 

http://www.kvnm.nl/
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Sietze de Vries hoofdvakdocent Orgel Groningen  
Per 1 september 2021 is Sietze de Vries benoemd tot hoofdvakdocent Orgel 
aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hij volgt dan Theo 
Jellema op die na een dienstverband van ruim 40 jaar met pensioen gaat. 
(RH; NotaBene, jan. 2021; De Orgelvriend, maart 2021) 
 
Orgelmarathon voortgezet door ‘Vox Humana’ 
De Orgelmarathonconcerten, die reeds lange tijd via YouTube zijn te bekijken 
en beluisteren, worden voortgezet door de Stichting Vox Humana i.s.m. hun 
nieuwe bestuurslid Samuël Strijbis. Meer informatie is te vinden op 
stichtingvoxhumana.nl en op de Facebookpagina ‘Orgelmarathon’. (RH; De 
Orgelvriend, maart 2021) 
 
Iedereen mag voortaan snuffelen in de oude archieven van Bossche 
bisschoppen 
De handel en wandel van voornamelijk de eerste zeven bisschoppen van ’s-
Hertogenbosch zijn sinds kort openlijk na te gaan. Begin december 2020 
zette het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) de middeleeuwse 
archieven (1559-1650) online. In het archief zijn stukken te vinden als 
visitatieverslagen, wijdingsverzoeken, benoemingen en vonnissen die de 
bisschop persoonlijk velde in geval van zware zonden. De documenten zijn 
veelal in het Latijn opgesteld. Alles bij elkaar geeft het een goed beeld over 
de ontwikkelingen binnen het bisdom ’s-Hertogenbosch, die soms gepaard 
gingen met veel verzet en machtsstrijd. 

Een van de stukken uit de collectie (foto BHIC.nl) 



 
KDOV-blad Lente 2021 | 31 

De stukken van de oude Bossche bisschoppen zijn door de jaren heen wat 
beschadigd geraakt. Toch wist het BHIC ze voor een belangrijk deel te 
digitaliseren. Er is een aparte database opgesteld met een zoekfunctie op 
persoons- en plaatsnaam die samenvattingen van de documenten oplevert. 
De archieven van de bisschoppen vanaf de negentiende eeuw worden door 
het bisdom zelf bewaard. De oude archieven zijn te raadplegen 
op www.bhic.nl. (RH; bron: kn.nl/opmerkelijk, 3 dec. 2020) 
Toegangsnr. 2147 bevat de inventaris van het archief van de bisschop, 
toegangsnr. 2074 de inventaris van de oude parochiedossiers. In 2147 vindt 
men bijvoorbeeld een beschrijving van het orgel van de St. Jan uit ca. 1600. 
En toegangsnr. 208 is een blad uit een koor- of misboek, deels met 
hoefnagelnotatie, uit de 14e of 15e eeuw!  
Voor meer achtergrondinfo: https://www.bhic.nl/nieuws/middeleeuwse-
archieven-bisdom-s-hertogenbosch-nu-online-raadpleegbaar. 
 
Muziek in de Cathrien – Muzikale post 
Deze winter wil ‘Muziek in de Cathrien’ uit Eindhoven u verblijden met een 
aantal “blog posts” geschreven door het team achter Muziek in de Cathrien. 
Bij elke post belichten we een nieuw muziek-gerelateerd onderwerp. Naast 
een lekker leesbaar artikel, bieden we ook een aantal eigen geluidsopnames 
aan die gerelateerd zijn aan het onderwerp. Gerard Habraken, organist en 
lid van de programmacommissie, beet op 15 februari het spits af met een 
toelichting op Jan Pieterszoon Sweelinck. Er volgen er méér. Voor meer info: 
https://www.muziekindecathrien.nl/de-muzikale-post-van/ (RH; mailing 16 
febr. 2021) 
 
Digitale muziekreisgids voor Europa 
Muziekwetenschapper Ed Tervooren nodigt u uit om te helpen met zijn 
website met adressen van muziekhistorisch belang in Europa. Al sinds de 
jaren ’80 heeft dit onderwerp zijn belangstelling. In 1985 verscheen van zijn 
hand bij uitgeverij Gottmer het boekje Muziekreisgids. Een topografie van 
muziekgeschiedenis en muziekleven in Oostenrijk, Hongarije en 
Tsjechoslowakije. Het register op plaatsnamen en personen was daarin heel 
handig. Daarvoor verschenen al Musical Europe (ed. M. Adelmann, 1974) en 
Music Lover’s Europe; a guidebook & companion (K. Bernstein, 1983), beide 
gedrukt in Amerika.  
Nu werkt Tervooren hard aan een nieuwe website, die tracesofmusic.eu zal 

gaan heten. En dat werd tijd, want gegevens zijn aan 
verandering onderhevig. Momenteel staat er al een nog 
onvolledige proefversie online, op bvdveen.com, zodat 
men een nadere indruk kan krijgen van wat de website 

behelst en hoe die zal worden vormgegeven. Bijgaand symbool op de 
website zal onze achterban wel waarderen. Mocht u hem behulpzaam 

http://www.bhic.nl/
https://www.bhic.nl/nieuws/middeleeuwse-archieven-bisdom-s-hertogenbosch-nu-online-raadpleegbaar.
https://www.bhic.nl/nieuws/middeleeuwse-archieven-bisdom-s-hertogenbosch-nu-online-raadpleegbaar.
https://www.muziekindecathrien.nl/de-muzikale-post-van/
https://www.tracesofmusic.eu/
https://www.bvdveen.com/
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willen/kunnen zijn bij de vormgeving van deze website, dan graag reageren 
naar mailto:hucbald@hucbald.nl  
(RH; Hucbald Alumni-nieuwsbrief 2020/2021, nr.2, 17 febr. 2021) 
 
Subsidie voor Cultuureductie met Kwaliteit Noord-Holland 
Plein C heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het 
landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De provincie Noord-Holland 
en de deelnemende Noord-Hollandse gemeenten verdubbelen dit bedrag. 
Met het geld wordt het cultuuronderwijs op alle scholen in Noord-Holland de 
komende vier jaar verbeterd. Met de bijdrage van het landelijke Fonds voor 
Cultuurparticipatie (FCP) wil Plein C ontwikkelingen die voor 213 scholen in 
de afgelopen jaren in het primair onderwijs zijn gestart verder door 
ontwikkelen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het onderwijsaanbod op 114 
basisscholen en 12 middelbare scholen waar nog weinig aandacht is voor 
cultuur. 
Aan dit plan doen 26 kleine en middelgrote gemeenten mee, die zijn 
georganiseerd in 15 lokale Projecten. Plein C heeft coördinerende taken en 
verzorgt een provinciaal programma met trainingen, visietrajecten, 
workshops, dat ondersteunend en versterkend is voor de lokale partners. 
Plein C zorgt ook voor provinciale afstemming en kennisdeling. Daarnaast 
biedt zij, vanuit een opdracht van de provincie in het kader van 
kansengelijkheid ondersteuning aan scholen in de gemeenten die niet 
meedoen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). 
Bijzondere aandacht is er voor het speciaal onderwijs en het VMBO. 
De zeven grote gemeenten (Amsterdam, Alkmaar, Amstelveen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Hilversum en Zaanstad) hebben een eigen CmK plan 
ingediend. Opgeteld met het gehonoreerde provinciale projectplan van Plein 
C en de deelnemende kleine en middelgrote gemeenten, investeren Rijk, 
provincie en gemeenten ruim 19 miljoen in het programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2021-2024 in de provincie Noord-Holland. Een investering om 
trots op te zijn! Wat zou het mooi zijn, als orgelconcertcommissie in Noord-
Holland hier ook in zou gaan participeren! Kom in actie.  
(RH; mailing Plein C, 18 febr. 2021) 
 
De Nationale Top2000-kerkdienst 2020 
Afgelopen jaren deden steeds meer kerken tijdens de week van de Top2000 
op NPO Radio 2 mee met een Top2000-kerkdienst. De mooiste en meest 
inspirerende nummers uit de Top2000 verbonden aan Bijbellezing en gebed. 
In 2020 was alles anders; waren er voorgaande jaren zo’n 135 Top2000-
kerkdiensten, nu ging 90% niet door en waren de diensten vrijwel allemaal 
online of gefilmd. Toch was er op 27 december een Nationale Top2000-
kerkdienst via www.top2000kerkdienst.nl.   

mailto:hucbald@hucbald.nl
http://www.top2000kerkdienst.nl/
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Popmuziek past volgens deze organisatie prima in de kerk, omdat daarin 
dezelfde levensvragen klinken, over zin en onzin, over donker en licht, over 
vervreemding en verbinding, over haat en liefde. Afgelopen jaren vulden 
kerken zich met mensen van binnen en buiten, gelovigen en twijfelaars, 
allemaal met liefde voor muziek. Om te luisteren en geraakt te worden, om 
mee te zingen en te dansen. Dit jaar met vijftien popsongs vol hoop en licht, 
gespeeld door de band Major Seventh en verbindende teksten van dominee 
Gerrit van Dijk. De Nationale Top2000-kerkdienst wordt gehost door 
www.Top2000kerkdienst.nl en ondersteund door de Protestantse Kerk. Voor 
info: Fred Omvlee, fredomvlee@gmail.com of fred@top2000kerkdienst.nl;  
tel 06-53441895 (RH; persbericht 4 dec. 2020) 
 
Trijntje Oosterhuis is ‘Maria’ in The Passion 
Het is bekend: wie kruipt er in de huid van Maria in The Passion 2021 van 
KRO-NCRV? Het is niemand minder dan Trijntje Oosterhuis! Tijdens hét 
muzikale paasevenement van KRO-NCRV dat in het teken staat van het 
thema ‘ik ben er voor jou’, zal zij schitteren als de moeder van Jezus. 
“Ik vind het bijzonder om de rol van Maria te vervullen en wil de kijker vanuit 
deze rol hoop geven, want dat heeft de wereld op dit moment wel nodig. Het 
voelt als een grote taak. Wat mij betreft is de kracht van The Passion: aan 
elk personage kan iemand zich spiegelen”. 

 
Verder is Freek Bartel Jezus en Umberto Tan de verteller. Leo Alkemade en 
Tygo Gernandt kruipen in de huid van Petrus en Pilatus. Rob Dekay vertolkt 
de rol van Judas en Anita Witzier ‘verslaggever’. 
The Passion wordt live uitgezonden op Witte Donderdag 1 april om 20.30 uur 
bij KRO-NCRV op NPO 1, NPO Radio 2 en NPO Start.  
(persberichten kro-ncrv, 12 en 17 febr. 2021) 
 
 
 

mailto:fredomvlee@gmail.com
mailto:fred@top2000kerkdienst.nl
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Frits Sissing zoekt zingende nonnen 
Avrotros blaast ‘Op zoek naar ….’ Nieuw leven in. Tien jaar na ‘Op zoek naar 
Zorro’ is Frits Sissing terug met de talentenjacht waarbij kandidaten de 
hoofdrol in een musical kunnen winnen. 
The Sound of Music maakt komend seizoen haar terugkeer op de planken. 
In deze evergreen draait alles om Maria, een non die als privélerares een 
grote rol speelt in het leven van de familie Von Trapp. Het programma helpt 
de makers met het casten van de hoofdrol. Echter in tegenstelling tot andere 
talentenjachten wordt gestart met tien geschikte kandidates. Een jury bekijkt 
en beluistert hen en iedere week is er een afvaller. Toch kiest uiteindelijk het 
publiek de winnaar.  

 
Het programma startte op zondag 21 februari om 20.25 uur op NPO1 en is 
zeven weken te zien. (RH; bericht op www.televizier.nl, 26 jan. 2021) 
 
Dotan treedt op voor de paus 
Het Vaticaan heeft begin december 2020 de Nederlandse popartiest Dotan 
uitgenodigd voor een optreden in het Italiaanse tv-programma Show Do 
Vaticano dat jaarlijks op kerstavond wordt uitgezonden. Dotan reisde op 
donderdag 10 december naar Italië voor de opnames. Tijdens de show heeft 
hij, evenals grote artiesten uit Italië en andere landen, de paus ontmoet. 
Vanwege corona was dit jaar slechts een lege zaal en de paus aanwezig. 
Nieuw was het niet voor hem, want afgelopen jaar stond hij met de singles 
‘Numb’ en ‘There will be a way’ in de Europese hitlijsten en trad hij afgelopen 
zomer veel op in nationale tv-programma’s in onder meer Italië. (RH; bron: 
Noordhollands Dagblad, 9 dec. 2020)  

http://www.televizier.nl/
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Nieuwe Opwekkingsliederen 
Elk jaar brengt Stichting Opwekking met Pinksteren een nieuwe serie 
Opwekkingsliederen uit. In tegenstelling tot vorige jaren zijn het allemaal 
Nederlandstalige liederen. Op Visie.eo.nl/opwekkingsliederen2021 ziet u 
welke nummers het dit jaar zijn. Ook kunt u ze daar in het Nederlands of 
Engels beluisteren. (RH; bron: EO-Visie, nr.5, 30 jan.-5 febr. 2021)  
 
Digitaal kerkoverzicht 
GlobalRoze, een organisatie die zich richt op wereldwijde internet-
evangelisatie, werkt aan een digitale kaart met alle kerken in Nederland. De 
website Kerknl.nl staat inmiddels online. Wie op zoek is naar een lokale kerk, 

kan op de nieuwe website terecht 
en kerken zoeken en sorteren op 
provincie, stroming, gesproken 
taal en andere eigenschappen. 
De organisatie begint met de 
bekende kerkgenootschappen, 

van reformatorisch tot katholiek. Iedereen kan een kerk aanmelden. Staat die 
van u er al tussen? (RH; EO-Visie, nr.49, 5-11 dec. 2020) 
 

Activiteiten 
 
Internationaal Orgelfestival Haarlem 2021 gaat door 
Het bestuur van het Internationaal Orgelfestival 
Haarlem heeft besloten om dit festival in afgeslankte 
vorm door te laten gaan. Deze zal slechts een week 
duren (17-24 juli 2021); een soort light-festival dus. 
Voor meer info: orgelfestivalhaarlem.nl.  
(RH; bron: NotaBene, nr.2, febr. 2021) 
 
‘Tranen van Petrus’ 
In oktober 2020 zou de voorstelling ‘Tranen van Petrus’ door het Nederlands 
Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra i.s.m. Dance Company Nanine Linning in 
première gaan, maar het werd noodgedwongen een onlineproductie. Het 
NKK plaatst Orlando di Lasso’s meesterwerk in een actuele context: wat 
gebeurt er met de mens ten tijde van isolatie, eenzaamheid en wanhoop? 
Marijn Rademaker, voormalig eerste solist bij Het Nationale Ballet, danst de 
rol van Petrus. Deze is misschien wel de trouwste volgeling van Jezus, toch 
verloochent hij Hem. De desillussie en eenzaamheid die volgen komen tot 
leven in een scenisch samenspel tussen Petrus en het koor, in een co-regie 
van Tido Visser en Nanine Linning. De voorstelling is te huur via 
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Cultuurticket.nl; voor € 4,99 kun je ‘Tranen van Petrus’ 48 uur lang bekijken. 
Ook vind je online een programmatoelichting, liedteksten met vertaling en 
een video met de ‘making of’. De voorstelling werd in januari 2020 nog door 
de NRC in de top 5 van beste klassieke muziek geplaatst. Voor meer info: 
www.nederlandskamerkoor.nl. (RH; nieuwsbrief, 28 jan. 2021) 

Lasso’s Tranen van Petrus  
 

Orgelbouwnieuws 
 
Walcker-orgel in Almere geplaatst 
De parochie van Almere had de kerkdeuren van hun nieuwe (!) Sint-
Bonifatiuskerk graag wagenwijd geopend voor de kerstnachtmis. Om 
meerdere redenen is dat niet geschiedt. De werkzaamheden vorderen 
gestaag en het is de verwachting dat de parochie in maart 2021 hun 
kerkgebouw in gebruik gaan nemen. Later dit jaar zal de bisschop de kerk 
inwijden. In de kerkruimte is het altaar al geplaatst en de achterwand van de 
nis van de Mariakapel is in een mooie kleur blauw geschilderd. De lampen 
hangen, maar de kerkbanken ontbraken nog. Ook het kunstwerk moest nog 
op zijn plaats gehangen worden. Het betreft een fries met vijfentwintig scènes 
uit het leven van Jezus. Kijk voor meer info op: www.katholiekalmere.nl. 
Het koor komt (vanuit de kerk) rechts van het altaarplein te staan, het orgel 
vreemd genoegd links. Dat zegt pastoor Sander Koppers op een rondleiding 
door de lege kerk (een youtubefilmpje op genoemde website). “Er is een 
Walckerorgel, overgenomen uit de St. Franciscuskerk in Wolvega. Wij 
hebben dit orgel overgenomen op voorspraak van de heer dr. Ton van Eck. 
Hij heeft ons geadviseerd in onze zoektocht naar een bestaand, mooi en 
geschikt orgel”, aldus pastoor Koppers op een vraag vanuit de redactie.  

http://www.nederlandskamerkoor.nl/
http://www.katholiekalmere.nl/
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In het KDOV-winternummer werd nog 
het overlijden gemeld van dirigent-
organist Eric van der Kolk, die 
werkzaam was in Wolvega.   
Dit is een orgel uit 1983 van E.F. 
Walcker & Cie met als dispositie: 
Hoofdwerk:  
Prinzipal 8’, Hohlpfeife 8’, Prinzipal 4’, 
Octav 2’, Mixtur 3-4 fach. 
Positief:  
Gedackt 8’, Rohrflöte 4’, Waldflöte 2’, 
Flageolet 1’. 
Pedaal: Bordun 16’. 
Koppelingen: Hoofdwerk-Positief, 
Pedaal-Hoofdwerk, Pedaal-Positief. 
(RH; informatie over dit orgel, toen het 
nog in de St. Fransciscuskerk in 
Wolvega stond; 
https://www.orgelsite.nl/wolvega-sint-
franciscuskerk/ ) 
 
 
Koulen-orgel katholieke St. Brigidakerk Noorbeek zwaar beschadigd 

Op 3 februari 2021 is de Sint-
Brigidakerk in het Zuid-Limburgse 
Noorbeek (gemeente Eijsden-
Margraten) zwaar beschadigd 
geraakt door een brand. Deze is 
ontstaan in de sacristie, die vernietigd 
werd, evenals het barokke 
hoogaltaar. De oorzaak is niet 
bekend. Gelukkig kon de brandweer 
de vuurhaard beperken tot de 
koorzijde. De rest van het 
kerkgebouw, een rijksmonument uit 
oorspronkelijk de 13e eeuw, maar 
voornamelijk 15e eeuws, bleef met 
roet- en waterschade behouden. Van 
het Wilhelm Koulen-orgel uit 
1851/1852 zijn veel frontpijpen door 
de hitte gesmolten, maar het 
binnenwerk en de orgelkas lijken nog 
intact. De orgelkas lijkt ouder, bij 

Het Walcker-orgel, toen het nog in 
Wolvega stond (foto Marcel Pelt) 

Het Koulen-orgel in volle glorie (foto: 
website Stichting Orgelconcerten 
Noorbeek) 

https://www.orgelsite.nl/wolvega-sint-franciscuskerk/
https://www.orgelsite.nl/wolvega-sint-franciscuskerk/
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orgelnieuws.nl vermoedelijk van Binvignat, maar is volgens de website van 
de Stichting Orgelconcerten Noorbeek ook uit 1851. Het is een van de 
weinige overgebleven orgels van deze orgelbouwer én nog vrijwel 
ongewijzigd; alleen een Nasard is in 1971 toegevoegd. De Stichting 
Orgelconcerten Noorbeek is dus ook zwaar getroffen. (Ruud Hoogenboom)  

 
(Bronnen: http://www.orgelnieuws.nl/koulen-orgel-zwaar-beschadigd-bij-
brand-sint-brigidakerk-noorbeek/; http://www.orgelconcertennoorbeek.nl/  
https://twitter.com/Hoebele/status/1356953430842089474; 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Brigidakerk_(Noorbeek)) 
 
 
 
  

Foto: brandweer Zuid-Limburg, twitter Hoebele Senden, 3 februari 2021 

http://www.orgelnieuws.nl/koulen-orgel-zwaar-beschadigd-bij-brand-sint-brigidakerk-noorbeek/
http://www.orgelnieuws.nl/koulen-orgel-zwaar-beschadigd-bij-brand-sint-brigidakerk-noorbeek/
http://www.orgelconcertennoorbeek.nl/
https://twitter.com/Hoebele/status/1356953430842089474
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Brigidakerk_(Noorbeek)
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Nieuwe uitgaven (recensies) 
 
Notenleer-educatief project 
Onderstaand boekje is een muziek-educatief sprookje voor kinderen van 5 
tot 9 jaar. Op een speelse en aanstekelijke manier neemt auteur Elly Machtel, 
zangdocente, de kinderen mee naar Muziekland om ze kennis te laten maken 
met de familie Noot en het notenschrift. Samen met Melody Notitia en die 
familie Noot belandt hoofdpersoon Toontje in een muzikale wervelwind; een 
verhaal dat je telkens wilt herlezen, voorlezen of gebruiken tijdens de 
muziekles. Hij ontmoet Cesar, Davy, Eva, Fay, Gijs, Ali, Bea, moeder Celia. 
Wie noten kan lezen begrijpt het al: de hele notenfamilie komt voorbij. Maar 
wel met veel ‘westerse’ namen.  

“Toontje klom meteen in het nog 
lege klimrek. Hé, dat is leuk! Als ik 
erin klim hoor ik allemaal mooie 
geluiden. Dat noemen we in 
Muziekland tonen, zei Melody. 
Haha, grappig, zei Toontje, want 
ik heet Toontje. Als ik naar boven 
klim, worden de tonen hoger. En 
klim ik naar beneden, dan worden 
de tonen lager!”  
 
In een interview in het Noord-
hollands Dagblad (28 jan. 2021) 
zegt de schrijfster: “Ik weet dat er 
muziekdocenten zijn die het al 
gebruiken ter ondersteuning van 
hun lessen, maar ik wil dat heel 
graag verder uitbreiden, ook naar 
basisscholen. Daarom ben ik 
bezig er een lespakket bij te 
maken”! 
  

Kortom: een hele waardevolle, uniek gevonden manier om ‘het anders saaie 
noten leren lezen’ nu eens speels op te pakken, zonder dat het er te veel 
bovenop ligt. Voor kinderkoordirigenten, muziek-liefhebbende ouders of als 
cadeau voor uw (klein)kinderen een geweldig mooi boek.  
Op de bijbehorende website www.deladdervantoontje.nl vindt u muziek-
fragmenten, de toonladder in kleuren, een liedje, een muziekquiz, wat 
filmpjes en een gedicht. De op basisscholen inmiddels ingeburgerde 
(boomwhacker)volgorde Rood (C), Oranje (D), Geel (E), 

http://www.deladdervantoontje.nl/
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Lichtgroen/grasgroen (F), Donkergroen (G), Paars (A) en Roze (B) komt 
helaas niet helemaal overeen. Dat zou bij een herdruk absoluut een voorkeur 
verdienen, zodat het breder ingezet kan worden! Helaas wat dat betreft een 
gemiste kans.  
En mocht er een vervolgverhaal komen over het relatieve notensysteem, zou 
ik bijvoorbeeld Fatima, Soltan en Laila willen aanbevelen als namen van de 
hoofdpersonen; iets multicultureler ….. Of een volgend verhaal met de 
chromatische noten erbij: Ciske, Esther, Fis (is meisjesnaam) of Faith, Gisela 
en Bessie. 
Uiteindelijk worden niet alleen de notennamen, gerelateerd aan de 
voornamen (“Hé, dat is een ‘Gijs’ door het tweede lijntje heen”), maar ook het 
geleerde lied ‘Doe je mee en speel je mee, Toontje heeft een goed idee, in 
het land van Melodie leer je noten één, twee, drie’ spelenderwijs aangeleerd. 
Van harte aanbevolen voor uw lespraktijk aan jonge kinderen of als geschenk 
voor uw (klein)kind! (Ruud Hoogenboom)  
* Elly Machtel, De ladder van Toontje, illustraties Nadia Engelhard, uitgave 
in eigen beheer i.s.m. uitgeverij Boekenbent, ISBN 978-94-6328-386-1; ook 
te bestellen voor € 18,50 + 5,50 verzendkosten via genoemde website.  
  

Nieuwe uitgaven (gesignaleerd) 
 
Freiburger Kinderchorbuch 2 
Kinderkoordirigenten die op zoek zijn naar meer Duitstalig repertoire voor 
kinderen kunnen aan de slag met de onlangs door Carus gepubliceerde 

bundel Freiburger Kinderchorbuch (2) – 
Neue Lieder für Gott und die Welt. De 
verzameling kwam tot stand door een 
samenwerking tussen het aartsdiocees 
Freiburg en het Chorverband Pueri Cantores, 
en omvat 100 liederen voor liturgische en 
niet-liturgische gelegenheden, vermeerderd 
met 40 wereldlijke liederen in diverse sferen 
en stemmingen. De liederen zijn geschikt 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan 
de hand van een ‘steekwoordenlijst’ kun je 
snel zoeken naar relevant repertoire. (RH) 
 
* Freiburger Kinderchorbuch 2, zangstem + 
piano (met akkoordaanduidingen), 
www.carus-verlag.com, zoek op 12.080  
 

http://www.carus-verlag.com/
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Gratis Dutch Choir Music Now 
Een bijzonder project ‘Dutch Choir Music Now’ ondersteunt componisten met 
nieuwe compositieopdrachten en voorziet amateurkoren van gratis nieuw 
koorrepertoire. Het initiatief is genomen door een anonieme mecenas (die 
zich Marcia noemt) in samenwerking met Nieuw Geneco en Dutch 
Composers NOW. De composities, grotendeels van vrouwelijke 
componisten, ‘wachten’ erop om door amateurkoren gezongen te worden. 
De composities zijn, inclusief audio- en oefenbestanden, gratis beschikbaar 
op het online platform Dutch Choir Music Now. Het Groot Omroep-
vrouwenkoor heeft al een aantal stukken opgenomen en stelt die voor 
iedereen beschikbaar op de site www.dutchchoirmusicnow.nl.  
In het blad ZingMagazine, nr.97 (febr./maart 2021) staat een interview met 
de ‘mecenas’, die zelf koordirigente is. Ze besloot een erfenis in te zetten om 
componisten, die nauwelijks steun krijgen tijdens de coronacrisis, in hun 
kracht te zetten met nieuwe compositieopdrachten. Bovendien wil ze 
amateurkoren aan goed zingbare composities helpen. (RH) 
 
KokBoekencentrum lanceert nieuw theologisch platform 
“Er is op internet veel te vinden over theologie en kerk – rijp en groen, zin en 
onzin door elkaar. Wij willen op Theologie.nl kwalitatief hoogwaardige 
informatie bieden, daarvoor staat een deskundige redactie garant. Daarnaast 
bieden we heel veel informatie, zodat iedere theoloog en kerkelijk 
professional, maar ook iedere geïnteresseerde zijn of haar dorst naar kennis 
en inspiratie kan lessen”, aldus uitgever Arjen van Trigt.  

Vanaf 1 december 2020 is 
het gloednieuwe platform 
Theologie.nl live. Na het 
succes van Preekwijzer.nl 
en Theoblogie.nl vanuit 
KokBoekencentrum een 

nieuw platform, dat voorziet in een behoefte. Voor deze website gaat de 
uitgever samenwerken met diverse grote en kleine partners, zodat dagelijks 
de vele bezoekers optimaal gefaciliteerd kunnen worden.  
Toegang tot de eerste drie artikelen en veel blogs zijn voor iedereen gratis. 
Voor slechts € 4,99 per maand heb je toegang tot het hele platform. 
Abonnees van diverse tijdschriften van deze uitgever hebben bovendien 
naast hun papieren abonnement gratis toegang! Voor meer info: theologie.nl. 
(RH; persbericht uitgever, 1 december 2020) 
 
De Nieuwe Psalmberijming 
Nergens in de Bijbel komen God en mens zo dicht bij elkaar als in de 
psalmen. In alle tijden hebben gelovigen met de woorden van deze Joodse 
liederen God gezocht in gebed, aangeroepen in nood en geprezen om zijn 

http://www.dutchchoirmusicnow.nl/
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genade. Met het doel deze liederen door te 
geven aan de volgende generatie is Stichting 
Dicht bij de Bijbel gestart met een nieuwe 
berijming. In 2014 begon initiatiefnemer en 
dichter Jan Pieter Kuijper aan dit project. 
Zeven jaar later is De Nieuwe Psalmberijming 
(DNP) voltooid. 
Gedurende die zeven jaar sloten andere 
dichters zich bij het project aan: Arie Maasland, 
Adriaan Molenaar, Bob Vuijk, Arjen 
Vreugdenhil, Titia Lindeboom, Jan Boom, Ria 
Borkent en René Barkema. Zij namen allen 
één of meer berijmingen voor hun rekening. 
Daarnaast verleende een aantal (andere) 
dichters, theologen, neerlandici en musici hun 
medewerking als meelezer en revisor. 
Al snel bleek de berijming in een behoefte te 

voorzien. In veel gemeenten binnen onder andere de Protestantse Kerk in 
Nederland, de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken wordt regelmatig uit 
DNP gezongen. 
De presentatie van de bundel vindt digitaal plaats op dinsdag 16 maart 2021 
om 16.00 uur. Daarna is deze verkrijgbaar in de winkel: een psalmbundel 
in eigentijdse taal op de bekende Geneefse melodieën. (RH; persbericht 
18 febr. 2021) 
* De Nieuwe Psalmberijming | ISBN 9789043535762 | € 22,50 | Uitg. 
KokBoekencentrum 
 

CD Robustelly-orgel Helmond  
In november verscheen de cd Grand 
Cru, de eerste opname van het 
Robustelly-orgel in de Helmondse St.- 
Lambertuskerk na de restauratie van 
het instrument in 2016. Jan van de Laar, 
organist van de kerk en stadsorganist 
van Helmond, speelt op de cd werken 
van Pedro de Araujo, Gilles Jullien, 
Louis Couperin, Georg Böhm, Johann 
Seb. Bach, Guillaume Lasceux, Joseph 
Jongen en César Franck. De opbrengst 
van de cd komt ten goede aan het 
onderhoudsfonds voor het orgel van de 
stichting Robustelly Society Helmond. Foto vanaf de website 
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De cd kost € 16,50. De verzendkosten bedragen € 3,65. De cd is via de 
website www.robustelly-society-helmond.com te verkrijgen.  
(bron: NotaBene, jan. 2021) 
 
Podcast: Scheppingsdrift 
Scheppingsdrift is een tiendelige podcastserie 
van de EO en NPO4, waarin een bijbelverhaal 
gekoppeld wordt aan klassieke en hedendaagse 
kunst. Presentator Allard Amelink en theoloog 
Alain Verheij gaan samen met kunstexperts op 
zoek naar de artistieke verbeelding van 
eeuwenoude bijbelverhalen, aan de hand van 
muziek, literatuur, film en beeldende kunst. Te 
beluisteren via eo.nl/podcasts/scheppingsdrift.  
  

http://www.robustelly-society-helmond.com/
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Ter overweging 
 
Reli-allergie 
Opmerkelijk boek van de protestantse theoloog en predikant Eric Bouter. “Hij 
herontdekt de Kerk als Lichaam van Christus, en zet dat expliciet af tegen 
het kerkbegrip geënt op de Heilige Geest dat vanaf de Reformatie school 
maakte. De geest bracht geen eenheid, maar verdeeldheid, zo concludeert 
Bouter. Dat heeft geresulteerd in een hoogst individualistische en 
consumentistische benadering van religie, waarbij we een kerkgemeenschap 
kiezen (en even gemakkelijk weer verlaten) op basis van persoonlijke smaak 
en voorkeur. Checklistchristendom noemt Bouter dat scherp. Zeker, voor 
checklistgelovigen hoeft niemand bang te zijn. Ze vallen niet op bij de 
douane. Ze dragen geen woeste baarden en soepjurken. Ze komen niet in 
de krant omdat ze de communis opinio tarten, niet in de talkshows als ‘reli-
gekkie’ van dienst. Alle denkbeelden die als aanstootgevend worden 
beschouwd, hebben ze immers keurig laten varen. Ze houden slechts dat 
over wat ‘goed voelt’, wat zonder gêne in ‘normaal gezelschap’ verkondigd 
kan worden. […] Religie is wat wringt, ergert. Religie is een allergeen. Precies 
daarom heeft ze de toekomst.”  
(Bespreking door filosoof Anton de Wit van Eric Bouter, De Kerk heeft de 
toekomst; uitg. Gideon, 978 90 5999 164 4, € 14,50, 160 blz.; in: Katholiek 
Nieuwsblad, nr.13, 27 maart 2020) 
 
Kees van der Spek en Bach 
Wellicht kent u Kees van der Spek (56) als regisseur en programmamaker, 
zoals de laatste jaren in Kees van der Spek: oplichters aangepakt (RTL5). 
Onlangs kreeg hij de vraag voorgelegd ‘Noem je jezelf gelovig?’. Hier zijn 
antwoord: “Ik ben een ‘heilige twijfelaar’, maar ik ga er wel van uit de God er 
is. Filosoof Emmanuel Rutten heeft mooi uitgelegd dat er anders geen 
oorzaak van alles is. Als ik naar Bach luister, verdwijnt een groot deel van 
mijn twijfel tijdelijk en is Hij er gewoon”. Zo eenvoudig kan het zijn. (RH; bron: 
EO Visie, nr.3 16-22 jan. 2020) 
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