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Van de bestuurstafel 
 
In het lentenummer van het eerste KDOV-blad van 2021 dat een jaar geleden 
verscheen, sprak ik de wens uit dat een Nachtmis zonder kerkbezoekers, 
zoals in 2020, een eenmalige gelegenheid zou blijven. Dat bleek helaas niet 
zo te zijn. Ook voor Kerstmis 2021 besloten de Nederlandse bisschoppen de 
kerken voor de nachtmissen voor de bezoekers gesloten te houden. Dat op 
zich verstandige besluit, hoe moeilijk dat voor alle betrokkenen ook was, sloot 
op verantwoorde wijze aan bij de overheidsmaatregelen die ter bestrijding 
van de besmetting door corona waren genomen. 
 
Gelukkig kon bij de dagmissen op eerste Kerstdag wél een beperkt aantal 
bezoekers worden toegelaten en dankzij de noodgedwongen op het laatste 
moment geplande extra Eucharistievieringen kon toch nog een behoorlijk 
aantal mensen die dag een H. Mis bijwonen. 
 
Ter illustratie wil ik hieronder vermelden hoe we in de Haarlemse kathedraal 
hebben getracht het aanbod zo verscheiden mogelijk te maken: naast de 
traditionele Hoogmis om 10 uur die werd verzorgd door een vocaal ensemble 
van 12 zangers en zangeressen (het maximaal toegestane aantal). Daarvóór  
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was er een gedialogeerde 'dageraadsmis' om 8 uur en daarna een 
Eucharistieviering om 12 uur met een cantrix en samenzang van kerst-
liederen (want dat laatste mocht gelukkig weer wél!), en om 16 uur was er 
nog een Eucharistieviering met alleen samenzang. Tijdens de Eucharistie-
viering van 12 uur zong een professionele cantrix de Mass in Honor of the 
Nativity of the Child Jesus van de uit het Brabantse Heeswijk afkomstige 
Norbertijn Lambertus Adrianus Dobbelsteen (https://bit.ly/KDOV2022-03) die 
in 1912 naar de Verenigde Staten emigreerde. De partituur is op internet te 
vinden bij imslp.org: https://bit.ly/KDOV2022-02. 
Deze mis is verre van een muzikale hoogvlieger maar is wél praktische en 
aangenaam klinkende gebruiksmuziek die op flexibele wijze aangewend kan 
worden: 1 t/m 4-stemmig met een meest colla parte orgelbegeleiding. Voor 
de onvoorziene gelegenheid bood het een aanvaardbare oplossing die op 
korte termijn ingestudeerd kon worden en door de kerkbezoekers werd 
gewaardeerd vanwege de herkenbaarheid van de meeste kerstliederen 
waarop deze mis was gebaseerd. 
 
Bij mijn zoektocht tijdens de coronaperiode naar andere alternatieven voor 
solostem en orgel in plaats van de meerstemmige misordinaria kwam ik vorig 
jaar al eerder een bruikbare compositie tegen: de Missa in C van Anton 
Cajetan Adlgasser (uitgever: Strube-Verlag, Nr. VS 6498). Adlgasser was 
Dom-organist in Salzburg en als zodanig de voorganger van niemand minder 
dan W.A. Mozart. 
Dat werk is in artistiek opzicht van een veel hogere categorie dan de mis van 
Dobbelsteen en vereist van de solostem een behoorlijke scholing. Het is een 
echte verrijking van het liturgische repertoire. 
 
Achteraf realiseer ik me dat ik dergelijke ordinaria waarschijnlijk nooit zou 
hebben leren kennen als er geen corona geweest zou zijn. In kerkmuzikaal 
opzicht betekent dit dat de beperkingen die ons worden opgelegd ook kunnen 
uitdagen om tot dan voor ons onbekende paden in ons repertoire te betreden.  
 
Ons lid Wouter van Belle heeft die uitdaging ook succesvol aanvaard met het 
schrijven van zijn Missa Corona in de volkstaal (die de schoolkoren van de 
Utrechtse en Haarlemse koorscholen inmiddels al op hun repertoire hebben 
staan). 
 
Toch is er een duidelijke bres geslagen in de kerkmuzikale situatie ten 
opzichte van die vóór de coronacrisis. Sommige koren zijn kleiner geworden 
en mogelijk enkele anderen opgeheven. Ook zijn er hier en daar binnen 
koren spanningen ontstaan omdat er slechts een beperkt aantal koorleden 
mocht zingen in de liturgie. Dat leidde tot wrevel bij koorleden die zich 

https://bit.ly/KDOV2022-03
https://bit.ly/KDOV2022-02
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daardoor tekort gedaan voelden, en soms tot conflicten die de dirigent dan 
maar moest zien op te lossen.  
Nu de beperkingen door corona grotendeels zijn opgeheven en de 
koorrepetities intussen opgestart konden worden, komen deze problemen 
meer aan het licht. 
De afgelopen periode is het bestuur meer benaderd i.v.m. problemen tussen 
een koor en hun dirigent of tussen een parochiebestuur en hun kerkmusicus 
dan voorheen. Veel parochies hebben het afgelopen jaar minder inkomsten 
gehad en zoeken naar mogelijkheden tot bezuiniging. Daartegenover staat 
dat ook de kosten in veel parochies lager waren omdat de kerken, in 
tegenstelling tot eerdere jaren, niet of veel minder verwarmd werden. 
 
Mocht uw parochiebestuur u benaderen om het aantal uren van uw 
dienstverband of contract te verlagen, neem dan contact op met het bestuur. 
We zullen dan trachten te bemiddelen en uw belangen behartigen. 
 
Mede in verband met de hervatting van de koorrepetities zullen we bovendien 
bij ons regelmatige overleg met het economencollege de uiteenlopende 
problematiek voor de kerkmusici rond corona ter sprake brengen. 
 
Namens het bestuur wens ik u allen een kerkmuzikaal inspirerende 
Veertigdagentijd en Goede Week toe, alsmede alvast een vreugdevol Zalig 
Pasen. 
 
 

Ton van Eck, voorzitter 
 
 

Mededelingen 
 

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden. De datum van het 
volgende rechtspositioneel overleg is nog niet bekend. (BG; 5 maart 2022) 

  

 

Salarissen kerkmusici 2022 
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 2022 met 2,1 % [2021: 1,7%] verhoogd  
[afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld: 

 2022    Dirigent óf organist     Dirigent én organist 
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  Bev. III Bev. II Bev. I  Bev. III Bev. II Bev. I 
Dienstjaren        
1 22,50 26,00 29,20  34,95 40,40 45,90 
2 23,05 26,85 30,20  35,75 41,35 46,95 
3 23,65 27,70 31,35  36,70 42,30 48,20 
4 24,30 28,65 32,55  37,30 43,25 49,40 
5 24,80 29,55 33,65  37,95 44,10 50,60 
6 25,35 30,30 34,95  38,55 45,05 51,70 
7 26,00 31,20 36,05  39,10 46,00 52,90 
8 26,55 32,10 37,15  39,60 46,95 54,00 
9 27,05 32,90 38,35  40,20 47,85 55,10 
10 of meer 27,60 33,65 39,50  40,80 48,65 56,15 

 
Bovenstaande honorering wordt afgeleid van een basistarief per uur voor drie 
categorieën van vakbekwaamheid (zoals genoemd in de Bijlage III bij 
het Rechtspositiereglement kerkmusici (Interdiocesane Regeling voor de 
kerkmuziek in bisdommen van de R.-K. Kerkprovincie. 
  
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 
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 2022 als volgt: 

  Dirigent óf organist Dirigent én organist 
Groep A 21,10 31,60 
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Groep B 14,35 21,10 
 
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.   
 
Indien en voor zover een dirigent en/of organist werkzaamheden in rekening 
brengt vanuit een eigen onderneming, luiden voornoemde tarieven als 
richtlijn exclusief B.T.W. 
 
Ten slotte, per 1 januari 2019 is het Rechtspositiereglement voor kerk-
musici 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.). 
(BG; 5 maart 2022) 

  

 

Contributie KDOV 2022  
De contributie 2022 bedraagt EUR 44,-- voor het gewone lidmaatschap en 
voor het studentlidmaatschap EUR 22,--. Voor leden 65+ bedraagt de 
contributie EUR 31,-- 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 2022 met 
aankondiging van de incassodatum waarna automatische incasso 
plaatsvindt.  
 
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. 
(BG; 5 maart 2022)  
 

 

‘Onze Vader’ van Paul Houdijk 
In de jaarvergadering KDOV van 12 oktober 2019 te Hengelo is door Frans 
Thomassen een voorstel gedaan aangaande het door Paul Houdijk 
gecomponeerde ‘Onze Vader’. Dit ‘Onze Vader’ van Paul Houdijk is in de St. 

mailto:penningmeester@kdov.nl
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Catharina kathedraal van Utrecht veel gezongen en door Paul daar begeleid 
op het orgel. Ook bij de uitvaart van Paul is zijn ‘Onze Vader’ gezongen. 
Willy Houdijk, de weduwe van Paul, had de muziek nog en stelt met trots en 
veel genoegen de muziek beschikbaar voor de leden van de KDOV. 
 
Als eerbetoon aan onze oud-voorzitter en erelid Paul Houdijk wil het bestuur 
dit ‘Onze Vader’ bij deze graag aanbieden aan de leden van de KDOV als 
geschenk. In de envelop van dit KDOV-blad Lente 2022 treft u naast de 
orgelbegeleiding ook een zangversie aan. 
Wij hopen dat dit ‘Onze Vader’ nog veel gezongen mag worden! 
Namens het bestuur,  Ton van Eck voorzitter, 5 maart 2022 

  

 

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. (BG; 5 maart 2022) 

 

Personalia 
 
Nieuwe leden 
Dhr. Dr. M. (Matthias) Sars, Briesestraße 33, D-12053, Berlin-Neukölln 
 

Vraag en aanbod 
 
Aangeboden: Voor jonge, talentvolle, onbemiddelde orgelstudent: uit erfenis 
verkregen bladmuziek van Bach, Franck e.a. Mag ook via orgeldocent. 
Belangstelling graag melden aan redactie@kdov.nl 
 
Gevraagd: De Schola Cantorum van De Krijtberg, rectoraatskerk Franciscus 
Xaverius, Singel 446 te Amsterdam, zoekt nieuwe leden. Repetitie maandag 
van 19.30-21.00 uur. H. Mis zondag 10 uur. Aanmelden bij dirigent Gosse 
van Woudenberg, 06-26639268, ook per sms. 
 
Heeft u een vraag, bent u op zoek naar iets of wilt u iets aanbieden? Dat kan 
gemaild worden naar redactie@kdov.nl. Deze rubriek is geheel gratis voor 
onze leden! 
 
 
 

mailto:penningmeester@kdov.nl
mailto:redactie@kdov.nl
mailto:redactie@kdov.nl
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De schijnwerper op een KDOV-lid: Fred Vonk 
 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering presenteerde Fred Vonk (geboren in 
Zaandam, 1954) een aantal van zijn liturgische en profane composities die 
zijn uitgegeven bij de vrij onbekende Duitse uitgeverij Ferrimontana. Goed 
zingbare stukken voor menig (parochie)koor. Dit bescheiden KDOV-lid mag 
ons inziens wel wat meer ‘reclame’ krijgen. Fred Vonk meldde in onze Herfst 
2021-uitgave, dat hij in de tijd dat hij naast Ruud Huijbregts  ‘sub-organist’ 
was in de St. Catrien in Eindhoven, een St. Caeciliamis (SATB+orgel; 2010) 
heeft geschreven waarvan de naamgeving te danken is aan Huijbregts. Deze 
mis is in 2015 bij genoemde uitgever verschenen  (EF4115). Ook zijn website 
www.fredvonk.nl is toen vermeld.  
De redactie legde hem wat vragen voor. 
 
Interview met Fred Vonk 
 
1. Ik las op uw website www.fredvonk.nl, dat u uw eerste orgellessen in 

Hilversum kreeg van Wim J. van der Hoeven, organist van de Jacobikerk 
in Utrecht. Hoe heeft hij het ‘vuurtje’ van belangstelling voor het orgel 
kunnen aanwakkeren bij u? Welke inzichten kreeg u mee? 

 
Dat ‘vuurtje’ was al aangewakkerd vanuit thuis: mijn vader was goed bevriend 
in zijn jeugdjaren met de zonen van Jan Zwart (ik ben geboren 
Zaandammer!), en vooral met Willem Hendrik Zwart. Als kind ging ik mee 
naar orgelconcerten van bijvoorbeeld Feike Asma en Piet van Egmond (zijn 
laatste concert in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam met een bomvolle 
kerk…). Bij Wim van der Hoeven begon de les altijd met een half uur theorie 
en soms mocht ik bij de voorafgaande leerling naast de bank komen staan 
en vroeg Van der Hoeven wat ik van het spel vond etc. Ik bewaar goede 
herinneringen aan deze tijd. 
 
2. Uw orgellessen werden, na een verhuizing, voortgezet in Waalwijk bij 

Anton van Kalmthout en Bram Beekman (orgel en piano), als 
voorbereiding op het Brabants Conservatorium, waar u vanaf 1974 les 
kreeg van Maurice Pirenne. Kwam u via Pirenne in contact met 
kerkmuziek of was dat al eerder ‘geboren’? Kunt u wat meer vertellen 
over de invloed van Pirenne op uw latere werkzaamheden? 

 
In het laatste jaar van de muziekschool in Waalwijk kreeg ik officieel pianoles 
van Bram Beekman, maar als aanvulling van de lessen bij Anton van 
Kalmthout soms ook een orgelles, verbreding van het repertoire. Daar heb ik 
nog een ‘oude’ uitgave van Mendelssohn’s orgelwerken aan overgehouden, 

http://www.fredvonk.nl/
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vol met aantekeningen van Bram. Voordat ik naar het conservatorium ging, 
speelde ik al in diverse kerken, van protestants tot katholiek. Ik mocht in 
Waalwijk niet in de Hervormde Kerk oefenen, maar wel bij pastoor Lam in de 
Clemenskerk in Baardwijk (nu gesloten) op een orgel waar ook een 
protestantse organist op werkzaam was. Als dank hiervoor heb ik jarenlang 
een jongerenkoor begeleid in de Clemenskerk. Toen ik bij Maurice Pirenne 
als leerling kwam, leerde hij mij echt studeren: ‘Morgen moet je een concert 
spelen, welke stukken speel je en hoe ga je dat voorbereiden?’ Dat 
betekende efficiënt studeren, goede vingerzettingen noteren etc.!  Ook eigen 
‘maaksels’ passeerden de revue, Pirenne vond dat interessant en gaf ook 
tips. Een van mijn eerste liederen was een ‘Geboortelied’ op tekst van Jo 
Staps, dat later is uitgevoerd bij de doop van een kind van hem. Het is 
uitgegeven bij Gooi & Sticht, de eerste uitgave van een lied van mijn hand. 
Toen wij elkaar spraken, vertelde ik hem dat ik het refrein van psalm 92  
‘Heerlijk is het te loven de Heer…’ zo krachtig vond. Hij wuifde dat weg en 
zei dat de coupletten pas echt interessant waren. Na mijn studie consulteerde 
Maurice Pirenne mij eens over de tekst van Genesis 1 i.v.m. een werk dat hij 
aan het schrijven was voor vrouwenkoor. De tekst was leidend voor hem bij 
het schrijven van nieuwe muziek. 
 
3. Van 1986 tot 2001 was u koorleider van de Eindhovense Studenten 

Kapel. Waren dat ook kerkmuzikale vieringen? Wat voor repertoire werd 
daar gezongen/gespeeld? 
 

Na een kortstondige verbinding aan de Cantorij van de Agnus Dei Kerk te 
Aalst-Waalre, kwam de functie van dirigent in de studentenkerk te Eindhoven 
vrij. Ik werd – na verzoek om te solliciteren – aangenomen en heb daar 15 
jaar gewerkt als dirigent en pianist. De vieringen waren oecumenisch van 
opzet. Veel repertoire van de Amsterdamse Ecclesia, waarbij ik altijd heb 
gestreefd naar het gebruik van de originele partituren en ondersteuning van 
goede (amateur-)instrumentalisten. Ik heb daar ook zoveel mogelijk muziek 
proberen uit te voeren, van Bach-stukken, Liedboek-bewerkingen  tot 
Engelse kerkmuziek (bijv. van Edgar Bainton), maar ook veel eigen werk, 
want componeren deed ik al langer en dat werd steeds meer en meer. De 
reacties waren meestal lovend en verschillende liederen worden nog steeds 
gezongen in de ESK. 
 
4. In diezelfde tijd was u mede-oprichter en bestuurslid van diverse 

Orgelstichtingen in Noord-Brabant. Op welke plaatsen en hoe heeft u 
aldaar het orgel onder de aandacht weten te brengen? 

 
In Waalwijk werd in de jaren ’70 in de grote vakantie een orgelconcertreeks 
verzorgd door één organist (een telg uit de familie Zwart). Dat vond ik ‘too 
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much’ en samen met een aantal medestanders, o.a. Ben Smeets, Ton van 
der Linde en Jan de Bonth, hebben wij een concertserie samengesteld in het 
jaar daarna. Daaruit is de Waalwijkse Orgelstichting voortgekomen. Samen 
met mijn zwager Ton van der Linde heb ik toen ook onderzoek gedaan naar 
het orgel van de Hervormde Kerk te Waalwijk met een brochure als concreet 
resultaat. Verschillende onderzoekers (Vlagsma, Jespers) hebben daar weer 
baat bij gehad. Na 1979 verhuisde ik naar Eindhoven en maakte daar 
eenzelfde situatie mee. Samen met Ruud Huijbregts e.a. hebben we toen de 
Eindhovense Orgelstichting opgericht. Ik heb in het orgelland altijd moeite 
gehad met  organisten die alleen hun eigen wereldje bevoordeelden (ik nodig 
jou uit, als je mij dan ook uitnodigt…). Openheid dus om zoveel mogelijk 
verschillende spelers te laten komen, ieder heeft toch zijn/haar eigen 
specialisme?! 
 
5. Van 2001 tot 2013 was u als organist-dirigent, naast Ruud Huijbregts, 

werkzaam aan de Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven. Hoe was die 
samenwerking georganiseerd, en wàt heeft u daar ‘geleerd’. 
Werden/worden uw composities aldaar (en elders) ook opgevoerd? 

 
In 2001 werd ik door Ruud gevraagd om dirigent/organist te worden bij de 
Nederlandse Cantorij van de St. Cathrien. Ik was na mijn ontslag op eigen 
verzoek bij de ESK weg en wilde muziek schrijven. De vraag van Ruud 
doorkruiste die plannen, maar ik kreeg er veel voor terug. Dirigeren bij de 
Cantorij, betekende ook spelen bij het grotere koor met missen, motetten etc. 
Een ‘nieuwe’ wereld ging voor mij open, ook wat betreft het Gregoriaans, 
waarbij ik er van genoot om te improviseren over Gregoriaanse melodieën. 
Een van de werken die daaruit is voortgekomen is de orgelbewerking over 
het ‘Reges Tarsis, In Epiphania Domini’ met als tegenmelodie ‘Nu zijt 
wellekome’ (in de bundel Six Short Pieces for Organ). Een ander stuk is ‘ 
Alma redemptoris mater’ dat ik Ruud Huijbregts opdroeg bij zijn 25-jarig 
jubileum als organist van de St. Cathrien te Eindhoven. Een bewerking in de 
stijl van Jeanne Demessieux, waarvan ik via Ruud orgelbewerkingen had 
leren kennen. Ik kreeg van hem de vrije hand om muziek te maken en veel 
daarvan is ook uitgevoerd in de St. Cathrien onder zijn leiding. Afgelopen jaar 
heb ik op verzoek van hem ook een paar missen geschreven in corona-tijd 
voor orgel en zangstem. Eén van die missen heeft een uitgeschreven 
eucharistisch gebed, met een knipoog naar de Mass van James MacMillan. 
Ik weet dat zo nu en dan werken worden uitgevoerd buiten Eindhoven, maar 
niet altijd word ik daarvan op de hoogte gesteld. 
 
6. U was tot 1995 docent muziek, maar was, na uw theologie-studie, van 

1985 tot 2020 docent Godsdienst/Levensbeschouwing aan de Fontys 
Hogeschool Kind & Educatie (PABO) in Eindhoven. Vanwaar dit 
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‘afscheid’ van de muziek? Deed u vakoverstijgende projecten met 
muziek op deze PABO? 

 
Het ‘afscheid’ van de muziek vond alleen plaats op de opleiding. Vanwege 
ziekte (en de nasleep daarvan) was ik een tijd niet in staat om praktisch veel 
te doen. Ik was zeer praktisch bezig met muziek: alles wat de studenten 
konden doen op de basisschool, praktiseerden wij vaak in de lessen vooraf 
op de opleiding. In het begin van mijn werken aan de Opleidingsschool voor 
Kleuterleid(st)ers heb ik veel samengewerkt met de collega’s Nederlands, 
dramatische vorming, bewegingsonderwijs etc. Later werd dat minder, de 
vakgebieden moesten zich meer profileren en dus minder samenwerken, 
helaas! 
 
7. Welke relaties ziet u tussen theologie en muziek, die u graag wilt 

meegeven aan onze KDOV-leden? 
 
Uitvloeisel van mijn studie bij Maurice Pirenne is dat de tekst leidend is bij 
het schrijven van muziek. Dat heb ik in al mijn werken tot nu toe 
vastgehouden. De muziek heb ik altijd als draagster van de tekst gezien. Ooit 
hoorde ik van een conferencier dat God aan het begin van zijn schepping wel 
gezongen moet hebben ‘er zij licht’… Prachtig voorbeeld was ook wat ik 
hoorde na de lezing van het boekje Ruth door een Jemenitische jood. Hij 
sloot het verhaal af met de geslachtslijst, maar zong die lijst – op verhoogde 
toon dus, om te eindigen bij David. Dat kun je niet anders dan zingenderwijs 
doen! 
 
8. U schreef vele bewerkingen van gezangen en psalmen voor koor en 

orgel, maar ook vele liederen op tekst van o.m. Huub Oosterhuis en 
Geurt Baerends. Hoe omschrijft u uw stijl van componeren? 

 
Dat is moeilijk te omschrijven. De vraag naar mijn stijl werd eerder gesteld 
door Margreeth de Jong die aansluitend meteen haar antwoord gaf: ‘… dat 
kun je moeilijk zelf zeggen over je eigen werk….’. Vast staat dat ik in ieder 
geval melodieus probeer te schrijven, het moet zingbaar zijn. Toen ik pas 
begon, heb ik wel liederen geschreven met een verwijzing naar het 
dodecafonisch gedachtengoed van Schönberg c.s., maar dat heb ik vlug 
losgelaten. De tekst blijft leidend, in die zin is Bach natuurlijk ook een groot 
leermeester. Zoals ook Messiaen in veel werken aangeeft door welke 
Bijbeltekst hij zich liet inspireren, zo is ook mijn muziek geïnspireerd door het 
woord. 
 
9. Voor het koor Capella Vesperale (dat de Evensongs verzorgd in de St. 

Cathrien), schreef u enkele niet-uitgegeven gebedszettingen voor de 
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vespers in de Stadskerk St. Cathrien. Ziet u mogelijkheden om met de 
huidige nieuwe belangstelling voor het getijdengebed deze alsnog te 
doen uitgeven? 

 
In het verleden zijn verschillende pogingen gedaan om mijn gebedszettingen 
toch uit te geven. Ik weet dat sommige collega’s de beschikking hebben over 
een of enkele zettingen, maar of ze die gebruiken, dat weet ik niet. Aangezien 
‘de markt’ relatief klein is voor dit werk, heb ik ze ook niet aangeboden aan 
mijn uitgever.  
 
10. Ziet u uw ‘Motet ter ere van St. Catharina’ voor koor, orgel en 

koperblazers (2005), op Latijnse tekst van de 15e eeuwse Jodocus Gall 
von Rufach, als uw ‘Opus Magnum”? Of heeft u dan een ander groots 
werk voor ogen? 

 
Het Catharina-motet is inderdaad een mooi en groots werk, maar mijn ‘Opus 
Magnum’…? Het is een aantal keren in de St. Cathrien o.l.v. Ruud Huijbregts 
uitgevoerd in een liturgische zetting. Een van de laatste werken ‘Song for 
Tessa’ voor dubbelkoor kan wedijveren met het Catharina-motet. Ik schreef 
dat werk na het overlijden in 2020 van een oud-studente en straatgenoot 
tijdens haar vakantie in Noorwegen. Met een tekst van Schuon en 
herinnering aan de ‘Song for Athene’ van Tavener is de muziek ontstaan. In 
het eerste deel (‘Berg’) zit een stukje Gregoriaans uit de Requiemmis 
verwerkt en in het tweede deel (‘Berg und See’) een verwijzing naar twee 
koralen van Bach (‘Was mein Gott will’  en de laatste maten van de Johannes 
Passion ‘ich will Dich preisen ewiglich’.  De eerste uitvoering o.l.v. Ruud 
Huijbregts staat gepland op 4 juni in de St. Cathrien te Eindhoven als de 
coronamaatregelen het toestaan…. Daarnaast schreef ik ‘Verbum caro 
factum est’ voor de kersttijd ook voor koor a cappella dat ook werd uitgevoerd 
door een adhoc koor o.l.v. Paul Gielis in de St. Cathrien. Naast de missen 
zijn dat de drie belangrijkste vocale werken voor mij. Belangrijk bij het 
schrijven is de stilte waaruit de muziek ontstaat. Ik herinner mij nog als de 
dag van gisteren hoe ik in een ‘lege’ kathedraal van Troyes zat en het begin 
van het Catharina-motet ‘hoorde’ en direct ter plaatse opschreef. 
 
11. Sinds 2014 worden uw composities uitgegeven door de Duitse uitgeverij 

Edition Ferrimontana (www.ferrimontane.de). Waarom geen 
Nederlandse uitgever? Worden uw werken méér gezongen in Duitsland 
dan in Nederland? 

 
In de loop van de tijd schreef ik een aantal anthems o.a. voor het koor van 
de Engelse Kerk in Rotterdam, waar mijn vriend Simon Wattel de scepter 
zwaaide. Via hem kwam ik in contact met een vooraanstaand persoon van 
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de RSCM in Engeland die de muziek beoordeelde als zeer goed bruikbaar. 
In Engeland wilden verschillende uitgeverijen – hoewel positief over de 
kwaliteit van de verschillende stukken – er toch niet aan om te publiceren. In 
overleg met Martin Baker, toen Master of Music in Westminster Cathedral, 
adviseerde hij om eens een Duitse uitgeverij te benaderen. De eerste 
weigerde, maar stuurde alles door naar Ferrimontana die wel in zee wilde 
gaan met mijn koormuziek. De orgelwerken werden hoofdzakelijk ook door 
deze uitgeverij gepubliceerd (die terzijde intussen ook uitgeverij Annie Bank 
heeft overgenomen, die vroeger werk van mij weigerde uit te geven…). 
 
12. U heeft sinds 2014 een aanzienlijk oeuvre bij elkaar geschreven. Welk 

stijl hanteert u en waardoor laat u zich leiden bij het componeren? Op 
welke wijze versterken de beroepen organist én componist elkaar bij u? 

 
Mijn stijl van schrijven hangt af van de tekst, maar soms ook van andere 
zaken. Zo schreef ik kortgeleden op verzoek drie bewerkingen van liederen 
voor ‘Nieuwe voorspelen & begeleidingen bij het Liedboek (2013)’. Lied 994 
heeft een melodie van Heinrich Schütz en ik vond het goed om een beetje in 
de stijl te blijven van die tijd wat resulteerde in een Trio in 12/8 maat met de 
melodie in de linkerhand. Verder zijn allerlei invloeden van andere 
componisten in mijn werk aanwijsbaar, soms gewild, soms niet bedoeld. Ik 
heb duidelijk niet de pretentie vernieuwend te zijn, ik bouw eerder als dwerg 
voort op de schouders van reuzen als Schütz, Bach, Brahms, Tavener, 
MacMillan. Dat ik als organist ook improviseer heeft soms invloed op mijn 
werk. Zo werd ik mij bewust van die invloed toen ik eens wat improviseerde 
voor een vesper en twee koorleden naar de orgelconsole kwamen en ik 
hoorde ‘zie je wel: hij heeft geen bladmuziek voor zijn neus staan, dus hij 
improviseert…’ waarna bleek dat het als een geschreven muziekstuk had 
geklonken. Dat is mij vaker overkomen. Op een vraag naar de muziek die ik 
gespeeld had en of dat uitgegeven was, heb ik ooit geantwoord dat het was 
opgenomen. Als hij de muziek wilde hebben, was het een kwestie van 
opname terugluisteren en opschrijven. En het belangrijkste: vergeet mij niet 
een kopietje te sturen…! Uiteraard is improviseren iets anders dan een werk 
laten publiceren; als componist overdenk je veel meer de (on)mogelijkheden 
van de uitvoerende(n). In 2020 heb ik ‘Rhapsody for Two Organs’ 
geschreven op verzoek van Henk Kooiker n.a.v. zijn 60-jarig organisten-
jubileum. Het bestaat uit drie delen: een Allegro, Scherzo en als laatste deel 
een Passacaglia met verwijzingen naar de Passacaglia’s van Bach en van 
Maurice Pirenne. Ook dit werk is helaas nog niet uitgevoerd vanwege de 
corona-maatregelen. Over het componeren (samen-stellen!) als proces kan 
ik weinig melden. In mijn lessen bij Jos van Amelsvoort verzuchtte hij eens 
dat het zo moeilijk is om les te geven in het componeren van muziek, er komt 
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zoveel bij kijken. En wie beschrijft wat ‘in-spiratie’ is en waar die vandaan 
komt…? 
 
13. U componeert al vanaf uw 15e jaar. Waar werden uw eerdere 

composities uitgegeven? Worden die nog steeds uitgevoerd en zo ja, 
wáár? 

 
Veel van mijn composities uit mijn 
jeugd heb ik als niet belangrijk 
materiaal vernietigd. Pas na het 
schrijven van mijn Engelse anthems 
heb ik een aantal werken  
teruggehaald uit mijn archief, dat 
intussen steeds groter wordt. Veel 
werk is niet uitgegeven, sommige 
werken heb ik later bewerkt  en zijn 
opgenomen in de uitgaven bij 
Ferrimontana. Er liggen nog orgel-
werken, strijkkwartetten, werken 

voor viool (en andere solo-instrumenten) en piano, maar die zijn nog niet 
gepubliceerd. Ik weet dat in verschillende kerken buiten Eindhoven werk van 
mij wordt gebruikt; dat zijn dus meestal liedbewerkingen, gebedszettingen 
etc. etc. 
 
14. U bent tegenwoordig vooral actief als pianist/organist in de 

Remonstrantse Kerk in Eindhoven. Waarom niet in een katholieke 
parochiekerk? Sinds wanneer bent u KDOV-lid? 

 
Sinds mijn pensionering ben ik actief 
in verschillende kerken in 
Eindhoven, niet alleen de 
Remonstrantse Kerk. Daar kwam ik 
binnen via een oud-collega en in 
coronatijd kwam de vraag of ik mee 
wilde werken aan een uitzending, 
waarin ook ‘Spiegel im Spiegel’ van 
Arvo Pärt zou moeten klinken. Daar 
heb ik aan meegewerkt (nog steeds 
via YouTube te zien/horen) en ben 
blijven ‘hangen’ in deze geloofs-
gemeenschap. Maar ook in de 

Boven: Twee foto’s achter de speeltafel van het grote orgel in de St. Cathrien 
te Eindhoven (foto’s: Laurens Mulkens). 
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Johanneskerk in Eindhoven verleen ik medewerking aan diensten. Er is 
waarschijnlijk nog geen tekort aan organisten in de katholieke parochies, 
vandaar dat ik tot nu toe hoofdzakelijk in protestantse kerken speel. Via Ruud 
Huijbregts ben ik lang geleden lid geworden van de KDOV, misschien al tien 
jaar geleden (maar weet het niet precies meer).  
     
We danken Fred Vonk voor zijn openhartige en inspirerende antwoorden. 
(Ruud Hoogenboom) 
 
P.S. Mocht u als KDOV-lid wat interessants te melden hebben, dan is het 
wellicht een goed idee om de redactie hiervan in kennis te stellen. Mogelijk 
kan ‘De schijnwerper op een KDOV-lid’ dan een vaste rubriek worden?! (RH) 
 

Muziek helpt, maar er blijven kwetsbare 
parochiekoren! 

Ruud Hoogenboom  
 

Uit internationaal onderzoek (UK Music) blijkt, dat muziek veel mensen hielp 
om door de lockdowns te komen. Brits onderzoek toonde in april 2021 aan, 
dat voor 57 procent van de volwassenen het luisteren of zelf spelen van 
muziek hielp tijdens de lockdowns. Dat betekent dat een miljoen mensen in 
het Verenigd Koninkrijk een instrument zijn gaan bespelen. De onderzoekers 
pleiten onder meer voor meer overheidsinvesteringen in de muziek- en 
festivalsector. 
 
Uit een internationale studie (Aarhus University) van de Deense 
muziekcognitiewetenschapper Niels Chr. Hansen in Denemarken, Italië, 
Frankrijk, India en de V.S. (New York) blijkt hetzelfde. Deze concludeert dat 
vooral muziek over het thema corona helpt bij het reguleren van emoties: het 
muzikaal delen van lockdown-ervaringen gaf een idee van samenzijn, van 
sociaal contact. Denk hierbij ook aan balkonconcerten en liedjes over handen 
wassen tijden de lockdown. Het luisteren naar muziek, zelf zingen of een 
instrument bespelen en dansen namen aanzienlijk toe. Zelfs als de zangers 
en musici het niet online deelden gaf het een gevoel van gemeen-
schappelijkheid.  
 
Toch toont een onderzoek onder formeel bij de Kamer van Koophandel 
geregistreerde verenigingen aan, dat de dalingstrend van ledenaantallen 
sinds maart 2020 steeg tot 36%; bij koren zelfs tot 47%. Zorgwekkend is, dat 
bij nagenoeg geen enkele vereniging het aantal leden steeg. Dat is bij de 
R.K. parochiekoren niet anders. Met ingang van 25 september mochten 
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koren weer in volledige bezetting zingen én vanaf 2 oktober niet meer op 1,5 
meter in zigzagformatie. Maar de feestelijke stemming ten spijt zijn er ook 
zorgen over de vraag welke impact corona heeft gehad op een belangrijke 
pijler van de liturgie. “Menig koor is opgeheven of samengegaan”, zegt deken 
Ed Smeets, vicaris Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom Roermond. De 
priester, die onder meer bestuurslid is van de Sint-Gregoriusvereniging en 
het Verbindend Netwerk Koorzang in Limburg (VNK), verwacht dat er heel 
wat koorleden door de coronacrisis zijn afgehaakt. “Velen van hen waren al 
voor corona op leeftijd. Die mensen zijn inmiddels nóg ouder geworden”, 
aldus de website van het Katholiek Nieuwsblad op 23 september. De VNK 
verwacht een terugloop van twintig procent aan koorleden.  
 
Het ‘zangverbod’ tijdens de lockdowns leidde tot grote gevolgen voor de 
koren. Theologe en musicus Hanna Rijken deed daar onderzoek naar. In 
november 2020 zette zij een vragenlijst uit om de impact van het niet kunnen 
zingen binnen koren in kaart te brengen. Ze schrok van de meer dan duizend 
reacties die al tijdens de eerste week binnenkwamen. “Heel veel mensen 
waren verdrietig. Ze gebruikten termen als depressiviteit, gelatenheid, 
afvlakking van gevoel en chagrijnigheid.” 
De half december 2021 ingegane strenge lockdown, waardoor alle 
avondvieringen (incl. de Nachtmis) vervielen in de r.k. kerken en repetities 
van volledige koren weer verdwenen, zal de dalende trend nog verder 
hebben doen toenemen.  
 
Van de koorzangers die Rijken ondervroeg, was zo’n dertig procent katholiek. 
Sommigen van hen gingen al meer dan 35 jaar week in week uit naar de 
repetitie, totdat het koor ineens moest stoppen door de (kerkelijke) 
lockdown. “Dat had een enorme impact”, zegt ze. “Alles stond ineens stil. 
Door het wegvallen van die sociale verbondenheid kwamen velen in een 
isolement terecht. Ze noemden daarbij ook het gemis aan liturgische 
vieringen.” 
 
Daarnaast vroeg Rijken zich al tijdens haar onderzoek af of oudere koorleden 
ooit terug zouden keren. Die vrees dreigt nu werkelijkheid te worden. “Ik hoor 
dat er veel koren die met name uit oudere leden bestaan, zijn opgeheven. 
Daar zitten vrij veel parochiekoren tussen.” 
Ook een andere groep dreigt af te haken, zegt Rijken. Een op de drie 
koorleden die zij ondervroeg, was randkerkelijk. Het gaat om mensen die 
betrokken waren bij het koor, maar verder geen contact hadden met de 
parochie. Of zij na een maandenlange afwezigheid weer allemaal terug 
zullen keren, is volgens Rijken maar de vraag. 
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Welke omvang de terugloop zal hebben, zal in de komende maanden blijken. 
Maar wat intussen wel aannemelijk lijkt, is dat parochies het in de toekomst 
met minder koren zullen moeten doen. 
Voor Rijken is het reden om de Kerk op te roepen tot meer betrokkenheid bij 
het lot van koren. “Een kerkkoor heeft een sterke aantrekkingskracht op 
randkerkelijken. Heb als Kerk niet alleen oog voor de mensen in de 
kerkbanken, maar ook voor de mensen in het koor”, aldus het Katholiek 
Nieuwsblad. Wat ziet u daarvan terug in uw parochiekoor? 
(bronnen: F. Paloni, Zingt het koor zijn laatste lied? op 
https://www.kn.nl/nieuws/kerk-in-nederland/zingt-het-koor-zijn-laatste-lied-
koren-die-al-voor-corona-zwak-waren-krijgen-extra-klap/; Muziek helpt, 
CultuurkrantNL, sept., ’21, p.2; UKMusic.org, NRC.nl; A. Neele, Meer 
kwetsbare verenigingen, in: CultuurkrantNL, sept.’21, p.14) 
 

Strofe uit ‘Jeruzalemlied’ van Willem Barnard 
herzien 

 
De negentiende strofe van het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn 
moederhuis’ van Willem Barnard (1920-2010) heeft een nieuwe tekst 
gekregen. Aanleiding vormde de bezwaren die ingebracht zijn tegen de 
eerste versregel 'de negers met hun loftrompet'. Met deze wijziging is 
ingespeeld op een maatschappelijke ontwikkeling waarbij het begrip ‘negers’ 
inmiddels een racistische lading heeft, al is er geen enkele twijfel aan de 
integere motieven van Barnard bij het schrijven van dit lied of aan de andere 
reikwijdte van het ‘n-woord’ in zijn tijd. De nieuwe versie is opgenomen in de 
driedelige Barnardbundel ‘In wind en vuur’ die mei 2022 verschijnt.  
Het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis’ schreef Barnard 
ergens tussen 1958 en 1961, waarbij hij zich liet inspireren door een Engelse 
hymne uit de zestiende eeuw, die zelf weer sterk middeleeuwse wortels 
heeft. Het lied verwijst naar het hemelse Jeruzalem, het Bijbelse beeld 
waarbij mensen en volken die in de geschiedenis geleden hebben onder 
vervolging en onderdrukking uiteindelijk een ereplaats krijgen.  
Barnard schreef het lied mede tegen de achtergrond van de zwarte burger-
rechtenbeweging in de Verenigde Staten en zijn bewondering voor mensen 
als Martin Luther King. Ook deze Amerikaanse predikant gebruikte het begrip 
‘negro’ als een neutrale aanduiding van de zwarte bevolking, onder meer in 
zijn bekende toespraak I have a dream (‘… and there will be neither rest nor 
tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights’).  
 
 
 

https://www.kn.nl/nieuws/kerk-in-nederland/zingt-het-koor-zijn-laatste-lied-koren-die-al-voor-corona-zwak-waren-krijgen-extra-klap/
https://www.kn.nl/nieuws/kerk-in-nederland/zingt-het-koor-zijn-laatste-lied-koren-die-al-voor-corona-zwak-waren-krijgen-extra-klap/
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Negro 
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft het begrip ‘negro’ in de 
Amerikaanse taal en cultuur steeds meer een negatieve connotatie 
gekregen. Inmiddels wordt het gezien als een racistisch begrip. In Nederland 
is daardoor eveneens discussie ontstaan over het gebruik van het n-woord 
in het verleden, zoals door Annie M.G. Schmidt in het versje ‘Het prinsesje 
Tierlantijn’, in bijschriften in het Rijksmuseum en in de strofe in het lied van 
Willem Barnard. Dat lied is opgenomen in het veelgebruikte Liedboek - 
zingen en bidden in huis en kerk (Liedboek 737) en kan daardoor een plaats 
krijgen in erediensten. Met name in 2016 laaide de discussie op na de oproep 
van enkele theologen om dit lied volledig uit het Liedboek te schrappen. De 
erven van Willem Barnard hebben steeds aangegeven mee te willen werken 
aan een herziening van de omstreden strofe, ook omdat Barnard zelf niet 
gewild zou hebben dat iemand aanstoot zou nemen aan een begrip dat in 
deze tijd een volledig andere klank heeft gekregen.  
 
 
Revisie 
In het kader van een groot project waarbij alle liederen van Willem Barnard 
zijn betrokken en waaraan ook veel dichters hebben meegewerkt, heeft de 
beoogde revisie van het Jeruzalemlied een plaats gekregen in de genoemde 
uitgave ‘In wind en vuur’. Hieronder is de tekst van de nieuwe strofe 19 te 
lezen, in context met wat eraan voorafgaat en erop volgt. 
 

18 [ongewijzigd] 
En Luther zingt er als een zwaan 
en Bach, de grote Bach, 
die mag de maat der engelen slaan 
de lieve lange dag. 
 
19 [nieuw] 
Hoor! Gospelzang, trompetgeschal,  
’t halleel – uw Naam is groot. 
Loof God die machten breken zal 
en van hun tronen stoot.  
 
20  
Van alle kanten komen wij 
de lange lanen door, 
het is een eindeloze rij, 
de kinderen gaan voor. 
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De markante strofe 18 bleef ongewijzigd, strofe 19 is geheel herschreven en 
in de eerste regel van strofe 20 wordt nu – net als aan het slot van het lied – 
‘wij’ gebruikt in plaats van het eerdere ‘zij’. Naar een idee van medewerkend 
dichter Ingmar Heytze borduurt de vervangende tekst van strofe 19 verder 
op de muziek van de groepen waarom het gaat. Dat gebeurt hier via 
‘gospelzang’ en ‘halleel’. 
De gospelzang en het trompetgeschal zijn herkenbaar als van oorsprong 
‘zwarte’ kerkmuziek, stammend uit de periode van de slavernij in de 
Verenigde Staten en de periode van structurele achterstelling die daarop 
volgde. Naar een woord van Sartre treedt de trompet van Louis Armstrong 
op de dag des oordeels op als tolk van de achtergestelden – dat idee heeft 
meegespeeld. Het ‘halleel’ is het joodse gezongen lofgebed voor de grote 
feesten, de Psalmen 113-118 omvattend.  
De rest van de strofetekst is ontleend aan het Magnificat, de lofzang van 
Maria, die als ‘dochter van Israël’ haar tekst inspireert op de liederen van 
Hanna en van Mirjam. In deze liederen vallen onrechtvaardige heersers van 
hun voetstuk. Het regeltje ‘die de machten breken zal’ verwijst bovendien 
naar Keti Koti, het Surinaamse feest van de ‘verbroken ketenen’. Daarmee is 
de gedachte van Barnard achter de oorspronkelijke strofe recht gedaan, 
namelijk dat het hemels Jeruzalem betekent dat aan achtergestelden de 
ereplaats toekomt. 
De erven van Barnard hebben van harte ingestemd met deze aanpassing. 
De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied beveelt het gebruik van de 
nieuwe tekst van harte aan. 

(RH; Met toestemming overgenomen uit ‘NotaBene’, januari 2022) 
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Korte berichten 
 
Digitalisering tijdschrift ‘Het Orgel’ 
Het tijdschrift Het Orgel is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van 
Organisten en Kerkmusici en haar taakvoorgangers. Het is het oudste 
orgeltijdschrift van de wereld en door die lange en doorlopende looptijd is het 
belangrijke bron geworden voor orgel en orgelmuziek onderzoekers. 
Nederland is van oudsher een 
belangrijk orgelland. De meeste 
orgelbouw stromingen zijn wel 
vertegenwoordigd maar de 
nadruk ligt wel bij de Hollandse 
en de (Noord) Duitse school. Het 
tijdschrift wordt nu gedigitaliseerd 
om opgenomen te worden in 
Delpher. Delpher is zoals bekend 
een gratis toegankelijke website, 
ontwikkeld en beheerd door de 
Koninklijke Bibliotheek, met 
gedigitaliseerde historische 
Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, 
musea en andere erfgoedinstellingen. Delpher kent diverse ontsluitings-
mogelijkheden en daarmee heeft de onderzoeker in een klap een schat aan 
informatie tot zijn of haar beschikking en dat bespaart uiteraard heel veel tijd. 
De gedigitaliseerde uitgaven lopen van 1886 tot 1952.Zoals bekend is 
ook Caecilia; het algemeen muzikaal tijdschrift van Nederland al in Delpher 
opgenomen. 

(RH; bron: KVNM-Nieuwsbrief, februari 2022) 
 

‘The Passion 2022’ in Doetinchem 
Het muzikale paasevenement ‘The Passion’ zal in 2022 in het Achterhoekse 
Doetinchem plaatsvinden. Op Witte Donderdag 14 april vertolkt Soy Kroon 
de rol van Jezus, Noortje Herlaar die van Maria en Dennis Weening is Judas. 

(RH) 
 

Monnik Thomas Quartier nieuwe Theoloog des Vaderlands 
De monnik, theoloog en auteur Thomas Quartier (48) mag zich sinds 28 
november 2021 Theoloog des Vaderlands noemen. Met een gift van 
tienduizend euro maakt de Vermeulen Brauckman Stichting het mogelijk om 
zijn project ‘Profetenstemmen’ over het voetlicht te brengen. Met dit project 
hoopt hij “op een creatieve manier verbindingen te gaan leggen tussen de 
Bijbelse profeten en profeten van nu. Met een groep schrijvers, dichters en 
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musici wil ik, een artistieke ruimte creëren om de stemmen van die oude 
profeten opnieuw te laten klinken, door ze – multimediaal – naast eigentijdse 
teksten te leggen. Daarbij wil ik actuele thema’s niet schuwen, zoals onze 
houding tegenover vreemdelingen. De theologie in dialoog brengen met het 
culturele en artistieke leven is trouwens een goede monnikentraditie”, aldus 
Quartier. In 2022 verschijnt zijn boek met korte verhalen Blijven. Omarm wat 
op je pad komt en wil hij met een aantal vrienden het theater in met zijn 
profetenproject.   

(RH; bronnen: Visie, nr.50, 11-17 dec. 2021; kn.nl en mijnkerk.nl, 29 nov. 
2021; E. Hendriks, De Theoloog des Vaderlands wil een denker zijn op de 

drempel van klooster en wereld, in: KN, 51/52, 24 dec. 2021) 
 

Paus richt ‘Fratelli Tutti’-stichting op 
Paus Franciscus heeft een nieuwe stichting opgericht die de principes van 
zijn ‘broederschapsencycliek’ Fratelli Tutti moet promoten. De stichting zal 
initiatieven stimuleren in de omgeving van de Sint-Pietersbasiliek die verband 
houden met spiritualiteit, kunst, onderwijs en dialoog met de wereld.   

(RH; bron: KN, 51/52, 24 dec. 2021) 
 

Jos van der Kooy benoemd tot concertorganist St. Nicolaas, IJsselstein 
Op zondag 12 september 2021 is Jos van der Kooy benoemd als 
concertorganist van de R.K. Sint-Nicolaasbasiliek in IJsselstein. Begin 2020 
is het Maarschalkerweerd-orgel gereviseerd door Adema’s Kerkorgelbouw. 
Marjan Fey, organist en dirigent van de kerk, zal samen met Van der Kooy in 
de lente- en zomermaanden op vrijdagmiddagen ‘marktconcerten’ gaan 
organiseren. Een deel daarvan zal worden verzorgd door talentvolle 
orgelstudenten van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  

(RH; bron: De Orgelvriend, nr.1, 2022) 
 

Tweede podcastserie ‘Alle Registers Open’  
In 2021 maakte Elsbeth Gruteke een twaalfdelige podcastserie onder de titel 
‘Alle Registers Open’. Daarin zocht zij de organisten bij hun orgels op en 
sprak met hen over hun werk. Wat inspireerde hen om orgel te gaan spelen? 
Welke betekenis heeft de muziek voor hen? Wanneer begon de fascinatie 
voor het orgel, wie waren de leermeesters, hebben geloof en orgel spelen 
iets met elkaar te maken? Op maandag 7 februari 2022 startte een tweede 
seizoen van de podcastserie. Bezocht worden onder anderen Ab Weegenaar 
(Kampen), Sander van den Houten (Den Haag), Véronique van den Engh 
(Den Bosch), Rien Donkersloot (Amersfoort) en André van Vliet (Polsbroek). 
Alle afleveringen van dit en het vorig seizoen zijn te beluisteren via 
www.nporadio4.nl/podcasts.  

(RH; bron: NotaBene, febr. 2022; De Orgelvriend, maart 2022) 
 

http://www.nporadio4.nl/podcasts
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Nieuwe online-opnames Andriessen en De Klerk 
Sinds het begin van de pandemie heeft Erik Jan Eradus, bestuurslid van de 
Andriessen-De Klerkstichting, de gelegenheid gehad om muziek op te 
nemen. Enerzijds door meer vrije tijd, anderzijds doordat kerkgebouwen 
gesloten waren en deze beschikbaar kwamen. In de St. Josephkerk in 
Haarlem heeft hij ondertussen verschillende werken van Hendrik Andriessen 
en Albert de Klerk kunnen opnemen. Daarnaast zijn een aantal collega’s 
bereid geweest om langs te komen. Zo heeft Gonny van der Maten de 
Preludium en Fuga van De Klerk en Francesca Ajossa de Sinfonia van 
Andriessen vertolkt. Van der Maten heeft ook een podcast rond Thomas a 
Kempis verzorgd met zangeres Murni Suwetje. Eradus heeft met sopraan 
Bobbie Blommesteijn de Vijf Kerstliederen van De Klerk opgenomen. Voor 
dit jaar staan in ieder geval de Koralen II en IV en Thema met variaties van 
Andriessen op het programma.  
Voor meer info: https://www.andriessendeklerkstichting.nl.  

(RH; bron: nieuwsbrief, 27 jan. 2022) 
 

40 dagen Heilige Herrie 
Van 2 maart tot en met 17 april 
organiseren Top2000-kerkdiensten 
en Heilige Herrie ’40 dagen Heilige 
Herrie’. Veertig dagen willen de 
organisatoren Fred Omvlee en 
Corjan Matsinger met name jongeren 
inspireren door het combineren van 
Bijbelteksten met popmuziek. ‘Welke 
ontdekkingen doe jij door de cross-
overs tussen de eeuwenoude teksten 
en popmuziek? [….] We dagen je uit 
om even stil te staan bij de teksten en 
te luisteren naar de muziek. [….] Deel 
je ontdekking op school, op je werk, 
via onze sociale-media-kanalen, met 

wat vrienden of thuis in het gezin’, aldus het persbericht. Voor meer 
informatie www.40dagenheiligeherrie.nl. En kijk ook nog eens naar het artikel 
in het KDOV-blad Lente 2021!  

(RH; persbericht, 22 febr. 2022) 
 
Nationaal Orgelmuseum: reportage over orgelbouwer Niehoff 
In coronatijd ontpopten zich in de culturele sector vele online-initiatieven, zo 
ook bij het Elburgse Orgelmuseum. Voor een tweede maal werd met 
MuseumTV een filmopname gemaakt, tijdens een periode dat het museum 
noodgedwongen zijn deuren gesloten moest houden. Deze keer een 

https://www.andriessendeklerkstichting.nl/
http://www.40dagenheiligeherrie.nl/
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kennismaking met de beroemde orgelbouwer Hendrik Niehoff (circa 1495-
1560). De reportage is inmiddels online te bekijken via hun website. Tijdens 
de reportage die eind 2021 werd opgenomen laat Henk Verhoef (organist 
van de Nieuwe Kerk in Amsterdam en bestuurslid van het Orgelmuseum) 
zien aan de hand van de museumcollectie wat Niehoff voor de orgelbouw 
heeft betekend. Ook speelt Verhoef tijdens de opnames een aantal variaties 
van Sweelinck op instrumenten in het museum.  

(RH; bron: NotaBene, maart 2022) 
 

‘Abide with me’ geschrapt op feestdag van India 
Het lied ‘Abide with me’, in Nederland beter bekend als ‘Blijf mij nabij’ (bij 
protestanten ‘Blijf bij mij, Heer’), krijgt geen plek meer bij de viering van de 
Dag van de Republiek in India. De van oorsprong Schotse hymne was een 
van de favoriete liederen van Mahatma Ghandi, het boegbeeld van de strijd 
om onafhankelijkheid in India. De overheid besloot tot het schrappen van het 
lied ‘als onderdeel van het dekolonisatieproces van India’. Dit was nog het 
enige niet-Indiase lied in genoemde viering, waarbij de invoering van de 
Indiase Grondweg op 26 januari 1950 wordt herdacht.  

(RH; bron: Visie nr.7, febr. 2022) 
 

Thijs Kramer overleden 
Op 14 december 2021 is organist, dirigent en musicoloog Thijs Kramer op 
83-jarige leeftijd overleden. Hij verwierf in de orgelwereld met name 
bekendheid als pleitbezorger van het Adema-orgel in de R.K. Bavo-
kathedraal in Haarlem. Dit instrument, gebouwd tussen 1921 en 1923, werd 
vanuit de St. Willibrorduskerk buiten de Veste (Amsterdam), waar Kramer 
van 1959 tot 1966 organist was, in 1971 overgeplaatst naar de kathedraal. 
Het comité tot behoud van het Adema-orgel, dat Kramer had opgericht, 
leidde ertoe, dat Kramer het orgel aldaar kon presenteren.  

(RH; bron: De Orgelvriend, maart 2022) 
 
Heiligverklaring Titus Brandsma 
Op vrijdag 4 maart 2022 maakte Paus Franciscus de heiligverklaring van de 
Nijmeegse hoogleraar en priester Titus Brandsma bekend. Op zondag 15 
mei zal de officiële heiligverklaring plaatsvinden in Rome. In het KDOV-blad 
Herfst 2021, blz.10-11, schreef Ruud Hoogenboom een artikel inzake 
liedrepertoire m.b.t. teksten van en over Titus Brandsma. Op de website van 
de KDOV staat, naast dit artikel en enkele te downloaden composities, enige 
nadere achtergrondinformatie: 
www.kdov.nl/nieuws/112-latest-news/2003-titus-brandsma-en-de-muziek-
ruud-hoogenboom  

(EH) 
 

www.kdov.nl/nieuws/112-latest-news/2003-titus-brandsma-en-de-muziek-ruud-hoogenboom
www.kdov.nl/nieuws/112-latest-news/2003-titus-brandsma-en-de-muziek-ruud-hoogenboom
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Activiteiten 
(onder voorbehoud coronamaatregelen) 

 
Matthäus-Passion 
Na twee jaar ‘oorverdovende stilte’ hoopt het Nederlands Kamerkoor met 
chef-dirigent Peter Dijkstra Bachs Matthäus-Passion weer te kunnen 
uitvoeren. Dit zal plaatsvinden op 14 en 15 april in de Pieterskerk in Leiden 
en op 16 april in Amare in Den Haag. Voor meer info: www.nkk.nl/matthaus. 

(RH) 
 

Heiligverklaring Titus Brandsma 
Op 25 november maakte het Vaticaan bekend, dat Titus Brandsma (1881-
1942) heilig zal worden verklaard. Paus Franciscus erkende een wonder: de 
als ‘onverklaarbaar’ aangemerkte genezing van een agressieve vorm van 
huidkanker van de Amerikaanse pater Michael Driscoll in 2004. De pauselijke 
erkenning is de laatste stap naar de heiligverklaring van Brandsma, die in 
1985 door paus Johannes Paulus II als martelaar zalig was verklaard. We 
verwijzen graag naar ons Herfst 2021-nummer (blz. 10-11) en onze website 
www.kdov.nl, waar informatie over bladmuziek is te vinden, welke u kunt 
gebruiken als de heiligverklaring (datum is nog onbekend) een feit is.  

(RH; https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-decrees-
causes-of-saints-titus-brandsma.html) 

 
Internationaal Martini Orgelconcours tweede editie in zomer 2022  
De tweede editie van de ‘International Martini Organ Competition Groningen’ 
(IMOCG) zal plaatsvinden in de week van zondag 31 juli t/m zaterdag 6 
augustus 2022. Na de eerste succesvolle editie van de Martini Organ 
Competition in 2017 werden al snel plannen gesmeed om er een tweejaarlijks 
concours van te maken, in afwisseling met het andere grote orgelevenement 
in Groningen, het Schnitgerfestival. Vorig jaar zou de tweede editie 
plaatsvinden, maar door de coronapandemie kon deze helaas niet doorgaan. 
Er werd besloten om het concours twee jaar uit te stellen. De inschrijving 
voor 2022 staat open voor jonge organisten (tot 35 jaar) van over de hele 
wereld. De organisatie is in handen van Stichting Groningen Orgelstad, in 
een samenwerking met de Martinikerk en het Prins Claus Conservatorium. 

(RH; bron: NotaBene, jan. 2022) 
 
Inschrijving Zomeracademie en Improvisatieconcours Haarlem 
geopend  
Het Internationaal Orgelfestival Haarlem vindt in 2022 plaats van 16 t/m 30 
juli. Het openingsconcert op zaterdagavond 16 juli wordt gegeven door het 
Nationaal Jeugdkoor (ingestudeerd door Wilma ten Wolde) en staat onder 

http://www.nkk.nl/matthaus
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-decrees-causes-of-saints-titus-brandsma.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/pope-decrees-causes-of-saints-titus-brandsma.html
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leiding van de internationaal bekende Letse topdirigent Sigvards Kļava. Hayo 
Boerema begeleidt het koor in werken van onder meer Igor Stravinsky op het 
Müller-orgel in de Grote of St.-Bavokerk. Dit concert is de opmaat voor het 
Internationaal Orgelfestival Haarlem, met als belangrijke pijlers het 
Improvisatieconcours en de Zomeracademie.  
Voor meer info: www.organfestival.nl.  

(RH; bron: NotaBene, jan. 2022) 
 
Middenkorenfestival in Rijsbergen 
Na een rondreizend leven gaat het Nationaal Middenkorenfestival zich 
settelen: met ingang van 2022 is Rijsbergen de plaats waar het allemaal gaat 
gebeuren. Het bestuur van Code-Music is blij dat de organisatie van het 
Nationaal Jongerenkoren Festival (NJKF) dat jaarlijks in Rijsbergen 
plaatsvindt, nu ook het Nationaal Middenkorenfestival (NMKF) onder haar 
vleugels neemt. Al 30 edities bestaat het NJKF. Honderden koren met samen 
duizenden jongeren hebben al die jaren tijdens het festivalweekend 
gezongen, muziek gemaakt en gefeest in dit Brabantse dorp. Op zaterdag 
28 mei zal het NJKF plaatsvinden, op zondag 29 mei het NMKF. Noteer deze 
data in je kooragenda! Alle middenkoren die bekend zijn bij Code-Music 
zullen een uitnodiging ontvangen via de organisatie van het NJKF.  

(RH; bron: Nieuwsbrief DISG Bisdom Rotterdam, nr.5, 2021) 
 
Franck-Integrale 2022 
Dit jaar vieren we de 200ste geboortedag van César Franck (1822-1890). De 
organisatie ‘Muziek in de Cathrien’ in Eindhoven zal dit jaar veel aandacht 
aan zijn muziek besteden: op 5 maart en 2 april zullen koorwerken te horen 
zijn, en stadsorganist Ruud Huijbregts zal in de loop van 2022 alle grote 
orgelwerken van Franck uitvoeren op het orgel van de St. Catharinakerk. 
Het is mogelijk uw kaartje voor deze concerten online te kopen via de link op 
de website www.muziekindecathrien.nl; de link vindt u in het concertblok op 
de homepage. Er is ook een kassa voor losse (rest)kaarten. Daar kunt u 
contant betalen of (contactloos) pinnen.  

(RH) 
 
César Franck & Tijdgenoten in Adventskerk  
Stichting Vrienden van de Adventskerk uit Alphen a/d Rijn organiseert in 
2022 een unieke reeks van zeven zondagmiddagconcerten. In het kader van 
het 200-ste geboortejaar van César Franck (1822-1890) voert stadsorganist 
Simon Stelling alle grote orgelwerken van deze beroemde Franse componist 
uit op het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk. En meer. In vijf concerten 
kan het publiek genieten van prachtige muziek uit de Franse romantiek. 
Tijdens het eerste concert (27 maart) wordt de concertreeks ingeleid door 
Sander Zwiep - presentator bij NPO Radio 4; hij plaatst de muziek van Franck 

http://www.organfestival.nl/
http://www.muziekindecathrien.nl/
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in de historische en muzikale context. Tijdens dit startconcert speelt Simon 
Stelling Francks Fantaisie en ut en Grande Pìece Symphonique. De andere 
orgelconcerten vinden plaats op 19 juni, 25 september, 23 oktober en 6 
november. De concerten starten om 16.30 uur en duren een uur. Tickets zijn 
gratis; er wordt een collecte gehouden. Voor meer informatie: 
www.vriendenvandeadventskerk.info.  

(RH) 
 
César Franck-concours 
Van 4 tot en met 8 oktober 2022 vindt op het Adema-orgel van de 
‘KoepelKathedraal’ in Haarlem de zestiende editie plaats van het 
Internationaal César Franck-concours.  
Voor meer info: www.cesarfranckconcours.nl.  

(RH) 
 
Workshop Gregoriaans zingen 
Op zaterdag 23 april is er een ‘workshop Gregoriaans zingen’ onder leiding 
van Stan Hollaardt met een inleiding door Passionist pater Mark-Robin 
Hoogland. De workshop is van 10.00-16.00 uur in het Passionistenklooster 
St. Gabriël in Haastrecht. Info en aanmelden via https://randstedelijk-
zanginstituut.nl . 

(RH) 
 
Ceciliamis Gounod in Oudenbosch 
Een weekend lang zingen in een bijzondere omgeving, begeleid door een 
klassiek ensemble en met fantastische solisten: het zangweekend van Sing 
Along Events, dat op 27 en 28 augustus in het teken staat van de Ceciliamis 
van Charles Gounod. Het weekend vindt plaats in het Fletcher Hotel Trivium 
in Etten-Leur (bij Breda). De uitvoering is zondagmiddag in de Agatha en 
Barbara-basiliek in Oudenbosch. Voor meer info: www.singalongevents.nl. 

(RH; bron: ZingMagazine, febr./maart 2022) 
 
Gustav Holst – orgelbewerking The Planets 
Zaterdag 26 maart om 15:00 uur kunt u genieten van orgelmuziek in de 
Cathrien in Eindhoven. Stadsorganist Rob Nederlof uit Tilburg is te gast met 
een uitvoering van The Planets, een monumentaal werk van Gustav Holst 
(1874-1934), oorspronkelijk geschreven voor orkest, nu te horen in een 
geslaagde bewerking voor orgel van Peter Sykes. Laat u verrassen door de 
orkestrale klanken van het Verschueren-orgel! Voor meer info: 
www.muziekindecathrien.nl.  

(RH; mailing 26 februari 2022) 
 

http://www.vriendenvandeadventskerk.info/
http://www.cesarfranckconcours.nl/
https://randstedelijk-zanginstituut.nl/
https://randstedelijk-zanginstituut.nl/
http://www.singalongevents.nl/
http://www.muziekindecathrien.nl/
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Orgelbouwnieuws 
 
Franssen/Vermeulen-orgel St. Joriskerk Eindhoven gerestaureerd 

In de St. Joriskerk te Eindhoven bevindt zich, 
naast een klein uit 1898 daterend 
Maarschalkerweerd-orgel, een groot 
drieklaviers pneumatisch instrument, dat in 
oorsprong uit 1913 dateert. Het werd 
gebouwd door de Gebrs. Franssen te 
Roermond, maar al in 1932 zeer ingrijpend 

gewijzigd  door de Gebrs. Vermeulen te Weert met gebruikmaking van veel 
pijpwerk uit het Franssen-orgel. Het orgel was jarenlang onbespeelbaar, 
maar werd recent gereviseerd door orgelbouwer Nico van Duren. Het 
instrument, met zijn 52 sprekende registers waarschijnlijk het grootste 
pneumatische orgel van Nederland, werd op zondag 17 oktober 2021 
feestelijk in gebruik genomen met een concert door Ruud Huijbregts en 
Gerard Habraken. Een beschrijving van de orgels is te vinden op 
www.brabantorgel.nl/eindhoven-sint-joriskerk/.  

(Gerard Habraken) 
 
Subsidies voor 27 orgelrestauraties  
Vanaf 1 september 2021 konden eigenaren van rijksmonumenten subsidie 
aanvragen voor restauraties. Op de eerste dag kwam een groot aantal 
aanvragen binnen. Hierdoor konden verzoeken die na 1 september 
binnenkwamen, niet meer meedingen naar subsidie. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed ontving 46 aanvragen waarvan er 36 gehonoreerd werden. 
Eind januari 2022 ontvingen de aanvragers van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed bericht of hun aanvraag gehonoreerd was. In totaal is er 
voor 3,3 miljoen euro subsidie verleend aan 39 rijksmonumenten. Er is een 
bedrag van 2.808.000 euro toegekend aan 27 restauratieprojecten van 

foto’s www.brabantorgel.nl 

http://www.brabantorgel.nl/eindhoven-sint-joriskerk/
www.brabantorgel.nl
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orgels. Opvallend is dat hier heel weinig orgels in r.k. kerken bij zitten; slechts 
vier! 
• Den Haag, Loret-orgel, R.-K. Kerk H. Teresia van Avila, € 175.648 
• Hernen (Wijchen) Rütter-orgel, H. Jodocuskerk,    €   77.064 
• Mijdrecht, Maarschalkerweerd-orgel, St.-Jan de Doper,  €   64.261 
• Melissant, Knipscheer-secretaire-orgel, St. -Jozefkapel, €   15.199 

(RH; bron: NotaBene, maart 2022) 
 
Spanbroek, St. Bonifatiuskerk 
Op 13 februari vierde Margo van Langen-Hoebe dat ze als organist-dirigent 
50 jaar verbonden is aan de R.K. Bonifatiuskerk in Spanbroek. Ze volgde 
destijds als 16-jarige haar tante Margo van Soesbergen-Schipper op als 
kerkorganist. Ze werd onderwijzeres, maar volgde orgellessen bij Kees 
Bornewasser en dirigeerlessen bij Jan Herman Ploeg. Jarenlang speelde ze 
op het L. Ypma&Co-orgel (1911; met orgelkas en oudere pijpen van Rütter, 
1868) op de koorzolder. Sinds drie jaar speelt ze beneden op een orgel, dat 
Jos H. Vermeulen in 1966 als unit-orgel bouwde voor de St. Marcus uit 
Hensbroek, maar in 2018 door Martien Spaan is overgeplaatst naar 
Spanbroek. Aldaar zijn nu dus twee pijporgels.  

(RH; bronnen: L. Blank, ‘Ik voel me uitverkorene’, in Noordhollands 
Dagblad, 11 febr. 2022; https://www.orgelsite.nl/hensbroek-nederland-

noord-holland-sint-marcuskerk/ en 
https://reliwiki.nl/index.php/Spanbroek,_Spanbroekerweg_188_-_Bonifatius) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.orgelsite.nl/hensbroek-nederland-noord-holland-sint-marcuskerk/
https://www.orgelsite.nl/hensbroek-nederland-noord-holland-sint-marcuskerk/
https://reliwiki.nl/index.php/Spanbroek,_Spanbroekerweg_188_-_Bonifatius
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Nieuwe uitgaven (recensies) 
 
Rammelaars en rinkelbellen, maar geen altaarschellen 
Kijkend naar de titel van het boek ‘Rammelaars en rinkelbellen’ moest ik 
gelijk denken aan de altaarbel of liever 
altaarschel in de R.K. liturgie. Deze 
komt er echter ‘bekaaid’ af in dit boek. 
De collectie Heins Keijser bevat vele 
soorten rammelaars, ratels en bellen, 
die doorgaans maar één functie 
hebben: aandacht trekken. Dat kan zijn 
bij een promotie als de pedel aan komt 
lopen met zijn staf (een levensgrote 
rammelaar) of een lepralijder met zijn 
ratel: Er is een boodschap.  
Maar het boek is vooral een 
wetenschappelijke publicatie over met 
name rammelaars als ‘eerste 
speelgoed voor baby’s’, die er iets mee 
kunnen doen, dat uitstijgt boven hun 
primaire functies. Vanaf zijn veertigste 
verzamelde Keijser (1911-1988) 
rammelaars en afbeeldingen van 
schilderijen, die qua uiterlijk in de loop der jaren en in verschillende culturen 
van nature nooit precies hetzelfde zijn. Het model van het fluitje met belletjes 

komt in vele varianten in zijn collectie 
en dit boek voor. Zilveren en gouden 
rammelaars werden zelfs pronkstuk 
of statussymbool met familie-
wapens erin gegraveerd.  
Het boek start met een biografisch 
gedeelte over deze joodse 
verzamelaar, die de oorlog 
overleefde na 22 onderduik-
adressen. Eigenlijk is de oorzaak 
van zijn verzameling droevig: de 
aankoop van een rammelaartje voor 
het kind dat hij en zijn vrouw 
verwachtten, maar dat zij aan het 
eind van de zwangerschap verloren. 
Tot  verdriet van zijn vrouw gaf hij het 
later ook nog eens weg aan een 

Cover van het boek 

Heinz Keijser voor een vitrinekast met 
rammelaars 
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kennis, die in verwachting was (pas recent is datzelfde exemplaar weer 
terug)! Maar vanaf dat moment is hij gaan verzamelen. Hij voelde zich 
aangetrokken tot de magische rol die van oudsher aan rammelaars wordt 
toegekend in vrijwel alle culturen.  
Vaak waren de rammelaars en rinkelbellen, luxe attributen van een baby, ook 
voorzien van een bijtstuk, waarop de baby kon bijten als de tandjes 
doorkwamen. In Engeland waren ‘corals and bells’ een geliefd kraamcadeau 
in de hogere kringen: een gouden of zilveren rammelaar, voorzien van een 
fluitje en een bijtstuk van koraal. 
 
De ‘link’ tussen de rammelaar/rinkelbellen en de altaarbel of -schel wordt 
alleen gelegd in het hoofdstuk ‘Op de grens van twee werelden: de 
rammelaar als magisch-religieus instrument’, geschreven door Wouter 
Welling, conservator bij het Museum voor Wereldculturen. In de catalogus 
‘Rinkelbel en rammelaar’ bij de tentoonstelling in Museum Willet-Holthuysen 
in 1958 signaleert Heinz Keijser al een duidelijk verband tussen de 
rammelaar, de schellenboom, de altaarschel en belletjes aan joods-
religieuze kleding enerzijds en de functie van magische bezwering, 
bescherming en sjamanenstaf anderzijds. Schrijvend over de bel, de klok, 
hoorns en fluiten als magische instrumenten in tal van culturen, wijst Keijser 
op de overeenkomst met kerkklok en altaarschel (anders dan de altaarbel 
voorzien van meerdere belletjes). Het altaarbelletje zou volgens Keijser een 
relatie hebben met de Haïtiaanse vodou, een religie die zijn oorsprong heeft 
in de West-Afrikaanse spiritualiteit. Ik kan mij echter niet voorstellen, dat via 
‘gekatholiseerde kolonies’ de altaarbel of -schel een plaats heeft gekregen in 
de R.K. liturgie. De naar men zegt 14-eeuwse oorsprong (toen was er nog 
geen sprake van kolonies) verwijst m.i. meer naar bijvoorbeeld de Moderne 
Devotie.  
In diverse ongepubliceerde teksten van Keijser komt de bezwerende functie 
van rammelaars en ratelinstrumenten in alle tijden en culturen naar voren. 
En dan met name de rol van ‘granaatappel met belletjes’ als een verbindend 
element. Het is een van de oudste symbolen in de Bijbel en de joodse traditie. 
Over de hogepriester lezen we: ‘Wanneer hij het heiligdom binnengaat om 
voor de Eeuwige te verschijnen en wanneer hij weer naar buiten komt, moet 
het geluid van de belletjes te horen zijn, anders zal hij sterven’. (Ex. 28: 33-
35; 39: 22-26) En over een joodse Torarol hangt vaak een schildje van 
edelmetaal, voorzien van belletjes. De staven van een Torarol worden 
bekroond met zilveren of gouden kronen of siertorens. Voor zijn collectie 
verwierf Keijser een Nederlands exemplaar uit 1879, vervaardigd door een 
zilversmid. 
Ik vind het dan ook opmerkelijk, dat er zich geen katholieke altaarschellen 
bevinden in zijn collectie. Ook deze waren om aandacht te trekken, hebben 
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een religieuze functie/betekenis en zijn veelal ook ontworpen en/of gemaakt 
door een zilversmid!  
 
De officiële benaming is altaarschel. In Woordenlijst van het Rooms-
Katholicisme volgt een zeer eenvoudige uitleg: “bel die klinkt tijdens de 
consecratie om daarmee de aanwezigen tot grotere aandacht op te roepen”. 
(1) Dit klinkt ons bekend in de oren. “Het gerinkel van de bellen bij de 
consecratie geeft aan dat dit het heiligste moment van de mis is, een treffend 
symbool van eerbiedige vreugde”, zo las ik in een Vlaamse blog. Het blijkt 

een letterlijk citaat uit 
Katholicisme voor Dummies 
van J. Trigilio. De reden? “In de 
middeleeuwen, toen er nog 
geen geluidsinstallaties 
bestonden, konden de mensen 
in de enorme gotische 
kathedralen nauwelijks 
verstaan wat de priester zei. 
Daarom hadden ze een teken 
nodig”. Tsja, dat was in de Mis 
vóór Vaticanum II ook na de 
middeleeuwen nog van 
toepassing. (2) 

Maar het is méér! In een oud ‘Volkshandboek der Liturgie’ (1916) las ik bij 
‘De altaarschel’: “De gewoonte, door het luiden met een kleinen bel de 
aandacht der geloovigen op de voornaamste deelen der H. Mis te vestigen, 
dagteekent uit de 14de eeuw. Voorgeschreven is een teeken met de bel bij 
het Sanctus en bij de opheffing van de H. Hostie en kelk. Bij het Sanctus 
beteekent het bellen niet slechts een waarschuwing dat het verheven 
oogenblik der Consecratie nadert, maar is het tevens een uiting der vreugde, 
die in het Sanctus ligt 
opgesloten; bij de Consecratie is 
het bellen mede een uitnodiging, 
Christus te aanbidden”. (3) 
Een altaarschel of carillon 
bestaat uit een aantal kleine 
belletjes die aan een 
kruisvormig (soms rond) 
montuurtje met een handvat zijn 
vastgemaakt. Het aantal bellen 
kan variëren van één  
(= altaarbel) tot en met zes 
belletjes, gemaakt van messing, 

Altaarschel van de kluiskerk in Warfhuizen 

Zilveren altaarschel, 1690, Leiden 
(Catharijneconvent) 
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brons, koper of tin. Deze zijn altijd op elkaar afgestemd waardoor er een 
akkoord ontstaat. In Nederland was het gebruikelijk om de belletjes te 
overkappen met een metalen mantel (soms aan de buitenkant verguld of 
verzilverd), die als klankkast kon dienen, waardoor het luider klinkt.  
In Tridentijnse missen, waarbij de priester vaak in stilte bidt, is er meer 
noodzaak om te bellen dan in de ‘Novus Ordo’.   
Op sommige plaatsen wordt de altaargong gebruikt of de sacristiebel als er 
geen normale altaarschel is. Dat is vaak vóór het introitus en na het slotlied. 
Soms wordt de altaarschel gebruikt in plaats van de ‘sanctusbel’, een klein 
klokje dat na het Sanctus aangeeft ‘dat men moet gaan knielen’. (4) 
Er kan drie keer gebeld worden aan het begin van het Sanctus of één keer 
op het eind van het Benedictus. Er kan één keer gebeld worden als de 
priester zijn handen boven de ‘gaven’ houdt tijdens de epiclesis of ook na de 

epiclesis als teken dat de H. Geest over de 
gaven neerdaalt. Vervolgens wordt gebeld 
tijdens de opheffing van het H. Lichaam en 
Bloed.  

Dat bellen kan één keer of drie keer. In de Tridentijnse mis wordt ook gebeld 
bij het drievoudige ‘Domine, non sum dignus’. Tijdens het ‘Heilig Triduüm’ 
wordt de altaarschel na het Gloria op Witte Donderdag niet meer gebruikt tot 
het Gloria van Stille Zaterdag. In plaats van de altaarschel is daarom een 
traditie ontstaan om een ratel of klepper te gebruiken, maar dat is nergens 
officieel toegestaan en in het verleden zelfs expliciet verboden geweest. (5) 
Tijdens de Eucharistische Zegen met het Allerheiligste bij het H. Lof wordt de 
altaarschel ook gebruikt, zolang de zegen duurt. En tijdens een 
Sacramentsprocessie zijn er korte belsignalen met tussenpozen.  
In sommige Nederlandse kerken is de altaarschel tijdens en na de ‘tweede 
beeldenstorm’ in onbruik geraakt, maar wikipedia meldt: “Tegenwoordig 

Een rooms-katholieke staf met altaarschellen 
(veilinghuis  De Ruiter, 2020) 
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bevindt hij zich in een gestage opmars, meestal doordat men hem gewoon 
uit de kast haalt”. (6) 
 
Overigens kennen theaterorgels (pijporgels, die werden gebruikt bij ‘stomme 
films’ in bioscopen) ook ‘special effects’, waaronder bellen. De met de voeten 
bediende schakelaars konden, naast bellen, ook vogeltje(s), drum, trein- of 
stoomfluit, triangel, windgeruis, regen etc. voortbrengen. (7) 

 

Jammer dat de link tussen rammelaar en altaarschel in dit boek zo weinig 
uit de verf is gekomen. Een deskundige van het Catharijne Convent had 
een waardevolle aanvulling kunnen leveren. En het zou m.i. een goed idee 
zijn om delen van de collectie Keijser én het Catharijne Convent samen te 
voegen tot een mooie tentoonstelling. Wellicht een goed idee als de 
Stichting H. Keijser uit Amsterdam hier werk van zou maken.  
Het prachtig vormgegeven en geïllustreerde boek verdient mijn aanbeveling. 
Wat een mooie profane én religieuze voorwerpen!  

(Ruud Hoogenboom)  
* M. Knotter (red.), Rammelaars en rinkelbellen. De collectie van Heinz 
Keijser, Walburg Pers, 2021, ISBN 978 94 6249 721 4, 180 blz. (zie ook 
www.collectiekeijser.nl)  
‘De curieuze collectie van Heinz Keijser’ is t/m 6 juni te zien in het Joods 
Historisch Museum te Amsterdam. De podcast ‘De man met de rammelaars’ 
is te beluisteren, o.a. via Spotify (8) of via 
https://jck.nl/nl/tentoonstelling/rammelaars-rammelaars-rammelaars. (9) 
 
Voetnoten bij deze bespreking: 
1) Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme, 1988, Callenbach, blz.13 
2) https://www.bloggen.be/levend_geloof9/;  
    J. Trigilio/K. Brighenti, Katholicisme voor Dummies, 2006, blz.161 
3) A.J. Koenders O.C., Volkshandboek der Liturgie, 1916, Malmberg, blz.73 
4) https://nl.unionpedia.org/i/Sanctusbel 
5) religieuserfgoed.nl; via https://www.encyclo.nl/lokaal/10695 

Met de voeten bediende schakerlaars van een theaterorgel 

http://www.collectiekeijser.nl/
https://jck.nl/nl/tentoonstelling/rammelaars-rammelaars-rammelaars
https://www.bloggen.be/levend_geloof9/
https://nl.unionpedia.org/i/Sanctusbel
https://www.encyclo.nl/lokaal/10695
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6) nl.wikipedia.org/wiki/Altaarschel en www.encyclo.nl/begrip/altaarschel 
7) https://www.theaterorgel.nl/index.php/techniek/19-techniek-theaterorgel6 
8) P. van de Velde, Rammelaars en rinkelbellen, in: Noordhollands Dagblad- 
    Vrij, 15 jan. 2022, blz.28-29 
9) Persbericht Joods Cultureel Kwartier, 21 jan. 2022 
 
Zingen! 101 kleine lessen in woord en beeld 
De auteur van dit boekje met harde kaft, Frits Muusse, is psycholoog en 
geoefend amateurzanger en -koordirigent. Op basis van zijn vele 
aantekeningen over zangtechniek, die hij optekende bij zangdocenten en 
ander koordirigenten, stelde hij korte stukjes tekst op, die passend en helder 
geïllustreerd werden door Arda Lubsen. Achtereenvolgens komen aan bod: 
zuiverheid, toonkwaliteit, aanzetstuk, resonans, adem en expressie.  
Ik ken geen gelijkend boek, dat op zo’n eenvoudige en treffende manier 
goede uitleg geeft voor amateurs, die zich niet willen verdiepen in ‘moeilijke 
boeken over zangtechniek’. Dit boek is voor elke willekeurige zanger in een 
amateurkoor een uitkomst! Korte zinnen als “bij hoge noten: visualiseer de 

noten niet naar boven, maar naar 
voren” of “bij een lange noot: pak eerst 
de toon, probeer vervolgens de keel 
nog verder te ontspannen zodat de 
klank opener wordt’. En toch wordt het 
niet kinderlijk, al zouden oudere 
kinderen van een kinderkoor hier ook 
veel plezier aan kunnen beleven. Een 
opmerking als “zing tegen de 
binnenkant van je neus aan” of “bij elke 
inademing: keel open. De klank zit in 
de hamsterwangen” is voor hen ook 
begrijpelijk. “Laat je tong op de bodem 
van je mond liggen, als een nat 
washandje”. Geweldig! En ‘en passant’ 
ook nog wat inzingoefeningen. 

Spelenderwijs bewustwording kweken. Wat een goed initiatief. Van harte 
aanbevolen.  

(Ruud Hoogenboom) 
* F. Muusse, Zingen! 101 kleine lessen in woord en beeld, uitg. Kok 
Boekencentrum, ISBN 97890 43537636, hardback, ill. Arda Lubsen, 160 blz., 
€ 20,-  
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Altaarschel
https://www.encyclo.nl/begrip/altaarschel
https://www.encyclo.nl/begrip/altaarschel
https://www.theaterorgel.nl/index.php/techniek/19-techniek-theaterorgel6
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Festive Fantasia for Organ – M.C. de Jong 
In 2019 schreef organist en kerkmusicus Margaretha Christina de Jong 
(*1961) deze ‘Festive Fantasia for Organ’. De gehele compositie is 
gebaseerd op de in brede christelijke kring bekende melodie van de Franse 
componist Louis Bourgeois (ca.1510-1560), die wij kennen als ‘Gij dienaars 
aan de Heer gewijd’ (GvL, psalm 134) uit 1551. Vaak wordt hierop ook 
‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht gezongen. Het is ook bekend in de Lutherse 
traditie en bij J.S. Bach in zijn cantate ‘Herr Gott, dich loben alle wir’ en in 
Engelstalige landen als ‘All people that on earth do dwell’.  

Deze feestelijke compositie in Frans-Romantische stijl, die breed bruikbaar 
is, culmineert conform de inhoud van de tekst in een feestelijke finale. Het 
geheel is een aaneenschakeling van delen uit de melodie, waarbij u zich 
vooral niet moet laten afschrikken door de vele maat- en tempowisselingen. 
De gemiddelde moeilijkheidsgraad zal ongetwijfeld bijdragen aan een 
bredere inzetbaarheid van deze opus 109 van niet de eerste de beste. De 
Jong, die in 1986 afstudeerde aan het Conservatorium in Rotterdam, 
vervolgde haar studie in onder meer Parijs (Jean Langlais), waar ze in 1988 
de ‘Prix de Virtuosité’ won. In hetzelfde jaar won ze prijzen in Parijs en 
Haarlem (Concours International César Franck). Ze werkt onder meer als 
organist en docent bij de University College Roosevelt (van de R.U. Utrecht) 
in Middelburg. Haar composities worden wereldwijd uitgevoerd en 
gepubliceerd. Deze compositie is gemaakt bij gelegenheid van het huwelijk 
van haar collega Katelyn Emerson op 7 september 2019.  
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Deze componist mag m.i. wel wat bredere bekendheid krijgen in eigen land! 
(Ruud Hoogenboom) 

* Margaretha Christina de Jong, Fantasia on ‘All People That on Earth Do 
Dwell’, op.109, Bärenreiter-Verlag 2022, BA11264. € 18,95 
 
Missa Catharina – Wouter van Belle 
De organist/componist Wouter van Belle heeft inmiddels een indrukwekkend 
oeuvre opgebouwd van werken voor zowel de liturgische praktijk als ook voor 
het concertpodium. Als u zijn website bezoekt, dan kunt u daar een overzicht 
vinden van zijn composities voor koor, orgel, piano, solozang en ensembles.  
Tijdens een interview met een lokale tv-zender in Utrecht vertelde Wouter 
van Belle dat hij zichzelf op compositorisch gebied ziet als een laatbloeier. 
Als reden daarvoor gaf hij aan, dat er aanvankelijk enige schroom was om 
nog iets toe te voegen aan al die prachtige muziek die er in de loop der 
eeuwen gecomponeerd is. Denk daarbij ook aan zijn grote voorgangers in de 

Sint Catharina Kathedraal te Utrecht: 
Hendrik Andriessen en Herman 
Strategier. Maar, als u bijvoorbeeld Van 
Belle's Confirma me, Deus voor sopraan 
en orgel beluistert dan wordt duidelijk dat 
hij deze bijzondere traditie op waardige 
wijze voortzet. Niet voor niets ontving hij in 
2020 de Willem Vogel Oeuvreprijs voor 
zijn werken als componist.  
Na zijn Missa Corona, een 'bestseller' die 
inmiddels door veel koren in Nederland en 
daarbuiten wordt uitgevoerd, is er nu ook 
de Missa Catharina, gecomponeerd voor 
twee stemmen en orgel. Deze mis kan ook 
door alleen een cantor worden gezongen. 
Alle info, een inkijkpartituur en complete 
opnames van deze mis staan op zijn 
website: 

https://woutervanbelle.nl/missa-catharina/index.html  
De mis wordt hier uitgevoerd door het Kathedrale koor Utrecht o.l.v. Hester 
Westra met de componist aan het orgel. Van harte aanbevolen!  

(Mark Heerink) 
 
Eenvoudige feestelijke romantische orgelmuziek 
In het verleden zijn er vele verzamelbanden gepubliceerd met eenvoudige 
orgelcomposities voor liturgisch gebruik. Kennelijk ziet uitgeverij Bärenreiter 
toch ‘brood’ in een nieuwe uitgave. Hierin een 18-tal Präludiums en 14-tal 
Postludiums/Nachspiele uit de 19e eeuw en vroeg 20e eeuw. De uitgave met 

https://woutervanbelle.nl/missa-catharina/index.html
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muziek uit de vroege en late romantiek, afkomstig uit voornamelijk 19e 
eeuwse orgel-verzamelbanden, zijn dus niet het geijkte repertoire. De 
uitgever richt zich niet alleen op liturgisch gebruik, maar ook voor concerten. 
Daartoe zijn korte biografische notities opgenomen als ‘hulp bij de 
programmering’! Gezien de onbekendheid van menig componist, in ieder 
geval bij mij, is dat geen overbodige luxe. Michael Gotthard Fischer (1773-
1829), Adolph Hesse (1809-1863) of Gustav Adolf Merkel (1827-1885) zijn 
dan wellicht nog de bekendste.  
Als u eens wilt afwijken van het geijkte repertoire zitten er zeker mooie en 
frisse stukken bij, die eenvoudig tot gemiddeld zijn. Dus geschikt om te kopen 
voor eigen gebruik of weg te geven aan een van uw leerlingen; zelfs voor 
‘beginnende pedaalspelers’! Goed betaalbare uitgave ook.  

(Ruud Hoogenboom) 
* Festiva Romantic Organ Music. Easy preludes and postludes of the 19th 
century. Ed. Andreas Rockstroh. Bärenreiter-Verlag 2022. BA 11260. € 22,95 
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Nieuwe uitgaven (gesignaleerd) 
 
St. Caecilia Collegie (boek) 
Onlangs viel mijn oog op onderstaande uitgave, welke ik u niet wil onthouden. 
Het Amsterdamse St. Caecilia Collegie is omstreeks 1640 opgericht als 
katholiek muziekgezelschap - 't musicale Collegie - met als doel om met zang 
of muziek de missen ter ere van het Heilig Sacrament in het algemeen en die 
van het Amsterdamse Sacrament van 
Mirakel in het bijzonder op te luisteren. In dit 
boekje wordt de geschiedenis van dit 
Collegie beschreven, inclusief de trans-
formatie van het muziekgezelschap in een 
soort religieuze broederschap. Aan het einde 
van de 20e eeuw werd het zieltogende 
Collegie gerevitaliseerd. Het kreeg toen, 
daartoe verenigd in personele unie met het 
verwante Gezelschap van de Stille Omgang, 
een nieuwe taakstelling: het verwerven en 
beheren van het cultureel erfgoed rond 
Mirakel en Stille Omgang en het stimuleren 
van een breed scala van gerelateerde 
cultuur-historische, muzikale en artistieke 
activiteiten. 
Behalve de eigen geschiedenis komt ook de 
kunsthistorische collectie van het Collegie 
aan de orde in het boekje. Daartoe is het rijkelijk en in kleur geïllustreerd.  
* P.J. Margry en J. Joor, St. Caecilia Collegie. Muziek en Mirakel in 
Amsterdam. 36 blz, 2006; € 5; te bestellen via caecilia@stille-omgang.nl of 
https://www.stille-omgang.nl/2017/08/20/st-caecilia-collegie-muziek-en-
mirakel-in-amsterdam/  
gratis te downloaden van:  
https://docplayer.nl/66224231-St-caecilia-collegie-muziek-en-mirakel-in-
amsterdam.html (RH) 
 
Orgelwerken van ons oud-KDOV-lid Richard Kroes 
Richard Kroes (1926-2008) is een oud-KDOV-lid. Hij studeerde aan het 
Brabants Conservatorium in Tilburg, waar hij slaagde voor uitvoerend 
organist, kerkmuziek en koordirectie. Hij studeerde orgel bij Hub Houët, 
harmonieleer bij Louis Toubosch en kerkmuziek bij Jan de Bruyn. 
Als organist was hij ruim 60 jaar verbonden aan de katholieke St. Josephkerk 
in Eindhoven. Als docent orgel, harmonieleer en kerkmuziek was hij 

mailto:caecilia@stille-omgang.nl
https://www.stille-omgang.nl/2017/08/20/st-caecilia-collegie-muziek-en-mirakel-in-amsterdam/
https://www.stille-omgang.nl/2017/08/20/st-caecilia-collegie-muziek-en-mirakel-in-amsterdam/
https://docplayer.nl/66224231-St-caecilia-collegie-muziek-en-mirakel-in-amsterdam.html
https://docplayer.nl/66224231-St-caecilia-collegie-muziek-en-mirakel-in-amsterdam.html
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werkzaam bij de muziekscholen van Eindhoven en Geldrop. De vele 
organisten die hij voorbracht leverde hem de bijnaam ‘Godfather’ op. 
Hij gaf orgelconcerten in Nederland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en 
Mexico en componeerde diverse werken voor orgel-solo, die ook hun weg 
vonden naar de liturgie. Ook schreef hij een harmonieleerboek. In 1995 werd 
hij door de paus benoemd tot Ridder in de Orde van St. Sylvester en een 
aantal jaren later werd hij koninklijk onderscheiden.  
Bij de Amerikaanse uitgever Selah Publishing Co. verscheen een tweetal 
orgelwerken voor Kerstmis in druk. Allereerst de Prelude on ‘O Come, All Ye 
Faithful’, bij ons bekender als ‘Wij komen tezamen/Adeste fideles’. Het is 
geen echt moeilijke orgelcompositie; na een rustige opening volgt een 
opbouw naar een toccata voor volledig orgel. Op de website is de hele 
compositie te beluisteren, gespeeld door Ruud Huijbregts. 
https://www.selahpub.com/OrganKeyboard/OrganTitles/160-119-
OComeAllYeFaithful.html  
Daarnaast de Partita for Organ ‘Lo, How a Rose, gebaseerd op ‘Es ist ein 
Ros’ entsprungen’. Dit stuk met thema en variaties kan goed gespeeld 
worden tijdens een concert (het eindigt met ‘a rousing toccata’, aldus een 
recensie), maar als korte ‘voluntaries’ kan het natuurlijk ook een plek krijgen 
in een liturgische viering. Elke variatie is overigens vrij kort (de kortste is 41 
seconden) en verschillende zonder pedaal. Opmerkelijk is, dat de registratie 
alleen in het Nederlands is. Deze (eenvoudige) bladmuziek is te horen op de 
website van de uitgever en gespeeld door Wim Franssen.  

(RH; bron: https://selahpub.com/SelahPeople/Kroes.html)  
 
Nieuw boek over Overijsselse orgels 1450-1825  

In februari 2022 verscheen het boek Overijsselse 
orgels uit de periode 1450 tot 1825, geschreven door 
orgelspecialist Auke H. Vlagsma. Het boek is een 
uitgave van het Nationaal Orgelmuseum te Elburg. 
Het fraai uitgegeven boek met tal van prachtige 
kleurenfoto’s biedt niet alleen informatie over de 
instrumenten, maar ook over de orgelbouwers. 
Bovendien besteedt Vlagsma volop aandacht aan de 
vraag wie de bespelers van de orgels waren. Het 
boek beschrijft dus een belangrijk segment van het 
culturele leven in Overijssel. Door de uitgebreide 
registers kan het boek ook als naslagwerk fungeren.  
De auteur promoveerde in 1992 op het proefschrift 
Het ‘Hollandse’ orgel in de periode van 1670 tot 1730. 

In 2003 verscheen zijn boek De Friese orgels van 1500 tot 1750. Het boek 
kost € 39,50. U kunt het bestellen via info@nationaalorgelmuseum.nl. (RH) 
 

https://www.selahpub.com/OrganKeyboard/OrganTitles/160-119-OComeAllYeFaithful.html
https://www.selahpub.com/OrganKeyboard/OrganTitles/160-119-OComeAllYeFaithful.html
https://selahpub.com/SelahPeople/Kroes.html
mailto:info@nationaalorgelmuseum.nl
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Uitgave liederen Willem Barnard – In Wind en Vuur 
Met enige vertraging verschijnt de bundel In Wind en Vuur met 350 liederen 
van Willem Barnard in mei 2022. Het boek verschijnt in drie delen: 

Deel I bundel alle liederen. De liedteksten zijn 
voorzien van een melodie en soms ook van 
alternatieve melodieën. De bundel volgt de 
zondagen van het liturgisch jaar en heeft 
daarnaast categorieën als ordinarium en getijden. 
Deel II en III bieden per lied een toelichting op de 
poëtische, Bijbelse, liturgische en muzikale 
aspecten. Vele dichters, exegeten, liturgen en 
hymnologen werkten aan deze uitgaven mee. De 
bundels maakt Barnards liederen toegankelijk 
voor zingen, bidden of mediteren. Om, zoals hij 
het zelf zei, ‘geloof diep te inhaleren, liefst over 
de longen’. Mede door Barnards liederen en 
schriftuitleg hebben de kerken een stille revolutie 

in hun liturgie doorgemaakt. In wind en vuur is een monument: het toont de 
kracht van Barnards teksten. De drie delen (ruim 2000 pagina’s) zijn bij 
voorintekening te koop voor € 125. Deel I is ook los te koop voor € 59,50 en 
er is een gelijknamige cd met ‘de twintig mooiste liederen’ voor € 19,50. De 
boekpresentatie op 15 mei 2022, in de Utrechtse oudkatholieke kathedraal, 
is uitverkocht. Een tweede presentatie vindt plaats op zaterdag 11 juni, in 
de abdij van Egmond. Deze uitgaven kunnen worden besteld bij 
www.skandalon.nl. (RH) 
 
Handboek voor de koormuziek 
Het repertoire voor liturgisch kerkkoor of cantorij is zeer divers qua tijdvak, 
stijl van de componist, bezetting, moeilijkheidsgraad, waarbij hopelijk het 
kerkelijk jaar bepaalt wat gekozen wordt door de dirigent. In het Handbuch 
der Chormusik  passeren ruim 800 componisten de revue met a capella 
werken en composities met kleine bezetting. Het eigene van de compositie 
wordt besproken in relatie tot het tijdsgewricht waarin het werk ontstond. 
Daarnaast worden de teksten geanalyseerd en worden praktische tips 
aangereikt voor het instuderen van de muziek. Uitvoerige registers maken 
het boek tot een nuttig naslagwerk. De samensteller Bernd Stegman, 
voorzitter van de Ernst-Pepping-Gesellschaft, studeerde kerkmuziek in 
Detmold en Berlijk en werkte tussen 1985 en 2019 als docent koor- en 
orkestdirectie in Heidelberg. Het Handbuch der Chormusik (740 blz.) kan 
voor €91,70 worden besteld bij https://www.stretta-music.nl/ of bij 
www.neukirchener-verlage.de.  

(RH; bron: Musica Sacra, dec. 2021) 
 

http://www.skandalon.nl/
https://www.stretta-music.nl/
http://www.neukirchener-verlage.de/
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Verzamelde liederen Andries Govaart 
Op 27 maart is de presentatie van De weg die je goed doet – verzamelde 
liederen van Andries Govaart. Andries Govaart schrijft liederen voor de 
liturgie. Veel ervan zijn opgenomen in een van de – protestantse of katholieke 
– kerkelijke liedbundels. Deze uitgave bundelt 350 oudere en nieuwe 
liederen, vertaalde en oorspronkelijke. Ze zijn geworteld in de traditie, te 
zingen door mensen van nu. Een uniek onderdeel van Govaarts oeuvre 
vormen de pelgrimsliederen, zegeningen, en hymnen bij heiligenfeesten. De 
vele registers en de handige indeling maken de bundel uiterst praktisch in 
gebruik. Bij deze eenstemmige uitgave hoort de website 
www.andriesgovaart.nl (online vanaf 27 maart) met partituur, begeleiding of 
meerstemmigheid van 320 van de liederen, met achtergronden en audio en 
video en veel meer. In een volgend KDOV-blad een recensie.   

(RH; bron: persbericht, 28 jan. 2022) 
 
Twee nieuwe folders Vereniging voor Latijnse Liturgie 
Er zijn twee nieuwe folders gemaakt waarmee de Vereniging voor Latijnse 
Liturgie zich kan  presenteren aan ieder die interesse heeft in de activiteiten 
van de Vereniging of lid wil worden. “U kunt meehelpen om het werk van de 
Vereniging meer bekend te maken door de folders bijvoorbeeld in uw eigen 
kerk te leggen of ze aan parochianen, koorleden of bekenden mee te geven. 
Bij het secretariaat kunt u een setje opvragen, dat u dan gratis wordt 
toegezonden: secretariaat@latijnseliturgie.nl”, aldus een persbericht. 
De folder ‘Latijn, een rijke schat aan religiositeit’ relateert aan de pausen 
Franciscus (die zijn getijden gebed bidt in het Latijn uit de officium lectionis) 
en Johannes Paulus II met de uitspraak “Ik spoor vooral de jongeren aan om 
de fakkel van het Latijn hoog te houden”. Op de achterzijde een uitspraak 
van de 25-jarige Martijn Wezenbeek. 
De folder ‘Voor een leven de Latijnse liturgie’ is duidelijk voor wat ouderen 
bedoeld en geeft met name feitelijke informatie over de vereniging en haar 
uitgaven.  

(RH; n.a.v. persbericht VvLL, 5 jan. 2022) 
 
Weerklank WebApp 
'Weerklank' bevat, naast de psalmen, een 500-tal liederen, passend bij de 
gereformeerde belijdenis en de gereformeerde eredienst. Al snel na 
verschijning werd deze bundel populair en inmiddels behoort ze tot de meest 
gebruikte zangbundels in Nederland. De Weerklank Webapp zorgt ervoor dat 
je alle liederen uit deze bundel kunt inzien vanaf je smartphone of tablet. Alle 
teksten zijn voorzien van de eenstemmige melodie. De webapp biedt ook 
mogelijkheden om te zoeken in heel Weerklank op basis van trefwoorden of 
liednummers. De Weerklank WebApp kost €12,99 en is te bestellen via 
https://www.kokboekencentrum.nl/bestel-de-weerklank-app/. (RH) 

http://www.andriesgovaart.nl/
https://www.latijnseliturgie.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MCIsImJiNzQ3MGFlNzNjYjE5MzAzZDMxODAxYTJjZDBiYWZhIiwiMjIxIiwiNzU0MDlkODdjNWVmIixmYWxzZV0
https://www.latijnseliturgie.nl/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MCIsImJiNzQ3MGFlNzNjYjE5MzAzZDMxODAxYTJjZDBiYWZhIiwiMjIxIiwiMjBkMjAyNzY5N2I5IixmYWxzZV0
https://www.kokboekencentrum.nl/bestel-de-weerklank-app/
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Ter overweging 
 

‘Vol op het orgel’ 
De hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, die overigens toegeeft niet 
van orgelmuziek te houden, maakt in een ‘commentaar’ er toch graag gebruik 
van. “Ik sprak eens een organist die als de preek hem niet aanstond, de 
gewoonte had de pastoor af te kappen door de eerste noten van het Credo 
in te zetten”. Dit commentaar ging overigens over vrijheid van meningsuiting 
en de ophef over reclamespotjes die in het kader van de Week van het Leven 
werden uitgezonden. De spotjes werden ‘walgelijk’, ‘misselijkmakend’ en ‘om 
van over je nek te gaan’ genoemd. “Een teken van een overspannen debat, 
waarin verontwaardiging de basishouding en overdrijving de voertaal 
geworden is. Dat hindert de communicatie op een heel fundamenteel niveau 
[….] de bereidheid om te luisteren is laag. Dat zou best weleens kunnen 
komen omdat iedereen alles mag zeggen, en we er vooral mee bezig zijn 
hoe we zelf gehoord worden in die kakafonie van meningen. We trekken alle 
registers van ons orgel open om het koor van andere meningen maar niet 
meer te horen”. Op een of andere manier begin ik nu aan te voelen waar die 
‘afkeer van het orgel’ bij hem vandaan komt.  

(RH; bron: A. de Wit, Vol op het orgel, in: KN, nr.46, 19 nov. 2021) 
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Vacatures 
 

Vacature organist Parochie Zalige Titus Brandsma Wageningen 
 
De Parochie Zalige Titus Brandsma is per 1 september 2022 op zoek naar 
een organist ter begeleiding van het parochieel gemengd koor Laudate 
Dominum. Het koor heeft Latijnse missen (Haydn tot heden) en motetten 
als repertoire. Laudate repeteert elke woensdagavond vanaf 20.00 – tot 
22.00 uur in de Johannes de Doper kerk te Wageningen.  
 
De frequentie van vieringen en repetities bedraagt ongeveer een keer per 
twee weken. Uitbreiding tot begeleiding van het parochieel uitvaartkoor en 
andere vieringen binnen de parochie behoort tot de mogelijkheden.  
 
De functie gaat om een overeenkomst van opdracht, honorering conform 
de richtlijnen van het bisdom. 
 
De sollicitatieprocedure is gepland van eind april tot begin juni en kan 
bestaan uit gesprek en eventuele proefrepetitie en viering. 
 
Reacties naar: mariska@familieverbeek.com 
Verdere informatie bij Ronald de Haan, dirigent Laudate: 06-30254852 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek in Rijswijk  
(Z-H) is, in verband met het vertrek van de huidige organist en dirigent van 

de Benedictus en Bernadettekerk, 
per 1 april 2022 op zoek naar een 
nieuwe dirigent-organist/ pianist 
voor de koren Resonet in Laudibus 
(liturgische muziek/ gregoriaanse 
gezangen) en Barina (eigentijdse 
kerkmuziek). 
 

Taakomschrijving 
Het wekelijks repeteren met en dirigeren van de koren. 
 

mailto:mariska@familieverbeek.com
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Het tijdens de zondagsmis dirigeren en op het orgel c.q. de vleugel 
begeleiden van de koorzang. En het voor, tijdens en na de zondagsmis 
spelen van orgelmuziek zonder koorzang. 
 
Het voorbereiden, repeteren en uitvoeren van orgelmuziek met of zonder 
koorzang ten behoeve van bijzondere vieringen, zoals uitvaarten en op 
hoogfeesten, zoals Kerstmis. 
 
Informatie 
De zondagsvieringen vinden plaats om 09:30 uur. De wekelijkse repetities 
zijn op dinsdag- en woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de 
Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk. 
Het orgel in de Benedictus en Bernadettekerk is een pijporgel met 
mechanische sleepbladen,13 registers en twee klavieren met zelfstandige 
pedalen, gebouwd in 1980 door de firma gebr. Van Vulpen. 
De koren beschikken ook over een vleugel van het merk Blüthner. 
 
Het koor Barina bestaat uit 30 personen, Resonet in Laudibus uit 20 
personen. 
 
De honorering is volgens het Rechtspositie Reglement Kerkmusici 
(organisten & dirigenten) in Bisdommen van de Rooms-Katholieke 
kerkprovincie Nederland. 
 
Kwalificaties 
U dient ten_minste affiniteit te hebben met de katholieke liturgie en in het 
bezit te zijn van de vereiste diploma's en ervaring. Een werk ten gehore 
brengen is onderdeel van de selectieprocedure. 
 
Heeft u de ambitie om als dirigent, organist/ pianist, of in een 
gecombineerde functie van beide, inspirerend samen te werken met twee 
vrijwilligerskoren en een waardevolle bijdrage te leveren aan onze 
vieringen en gemeenschap? Meld u dan vóór 8 maart aan voor een 
kennismakingsgesprek door uw motivatie en cv te mailen aan Aletha 
Gerritsen via federatiecoördinator@sintmaarten-trinitas.nl. Ook voor meer 
informatie over deze vacature richt u zich tot dit adres. 
 
Ten slotte: De betrekking kan zowel met een overeenkomst van opdracht 
als in loondienst worden aanvaard. 
 
 

 



 
 
 
 
 



 


