
  
 O

rg
a

a
n

 v
a

n
 d

e
 K

a
th

o
li
e

k
e

 D
ir

ig
e

n
te

n
- 

e
n

 O
rg

a
n

is
te

n
v
e

re
n

ig
in

g
 

KKDDOOVV--bbllaadd  
1917  –   KDOV  –  2017  

 

 

100 jaar 
 

 

Winter 2017 



KDOV (opgericht 21 april 1917) 
KDOV-blad verschijnt 4 x per jaar 

 
Voorzitter: 

Ton (dr. A.A.M.J.) van Eck, Koningin Wilhelminalaan 532, 2274 BM  Voorburg 
voorzitter@kdov.nl -  tel. 070 - 383 23 49 

Vice-voorzitter: 
Ruud (R.W.H.) Huijbregts, Poolsterlaan 8, 5632 AN Eindhoven 

ruud.huijbregts@gmail.com - tel. 040 - 290 34 28 - fax. 0842  - 23 22 13 

Secretaris: 
Gemma (G.M.L.) Coebergh, Korte Begijnstraat 28, 2011 HC Haarlem 

secretaris@kdov.nl - tel. 023 - 551 68 77 
Penningmeester: 

Ben (ir. B.A.G.) Hillen, Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer 
penningmeester@kdov.nl - tel. 079 - 341 85 75 

Bestuurslid: 
Anja (A.) Hendrikx, Schinfelder Straße 42, D-52538 Gangelt 

anja.hendrikx@t-online.de – tel. 00 49-2454-9028317 
Geestelijk Adviseur: 

Diaken Eric (Drs. E.H. A.) Fennis 
 

Hoofdredacteur KDOV-blad: 
Ruud (drs. R.T.M.) Hoogenboom 

redactie@kdov.nl - tel. 0228-562632 
Eindredacteur KDOV-blad: 

Ben (ir. B.A.G.) Hillen, Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer 
 

 
 
Doel: 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van het liturgisch en artistiek stijlbegrip 
van de kerkmusici, werkzaam binnen de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie 
en de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden. 
 
Voorwaarden voor het lidmaatschap: 
Een bepaalde mate van vakbekwaamheid in muzikaal en liturgisch opzicht,  
ten minste op het niveau van de eisen voor het getuigschrift van de KDOV. 
 
De contributie 2017 bedraagt: 
gewoon lidmaatschap € 41,- , 65+ lid € 29,- en reeds lid in 2004 tevens 65+ € 19,-.  
Bankrekening NL42INGB0001031344  t.n.v. KDOV, Zoetermeer 
 
Website: www.kdov.nl      Webmaster: Ben Hillen – webmaster@kdov.nl 
 
Opgaaf van leden en adreswijzigingen aan de secretaris. 
Technische afwerking mededelingenblad: Ben Hillen 
Druk & verzending: SchultenPrint, Zoetermeer 
ISSN-nummer 1388-2341 



 
KDOV-blad Winter 2017 | 1 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ............................................................................................. 1 
Van het bestuur ............................................................................................. 1 
Personalia ..................................................................................................... 2 
Vraag en aanbod .......................................................................................... 3 
Eeuwfeest KDOV een groot succes ............................................................. 3 
Toespraak van de voorzitter in de jaarvergadering KDOV 2017 .................. 6 
Jaarverslag 2016-2017 ................................................................................. 9 
Het Magnificat – al eeuwenlang springlevend in vele toonaarden ............. 11 
Uitgaven Hendrik Andriessen gerealiseerd ................................................ 13 
Korte berichten ............................................................................................ 15 
Activiteiten ................................................................................................... 22 
Orgelbouwnieuws ....................................................................................... 26 
Nieuwe uitgaven ......................................................................................... 30 
Ter overweging ..... ..................................................................................... 36 
 

Van het bestuur 

 

Het bestuur en de redactie wensen u goede voorbereidingen op het 
komend Kerstfeest. Zalig Kerstmis ! 

  

 

Viering van het KDOV eeuwfeest 25 november 2017 
Met velen van u ziet het bestuur terug op een fantastisch geslaagd 
eeuwfeest. Ook via deze weg willen we nogmaals iedereen 
bedanken die aan de viering en de voorbereidingen van deze 
bijzondere dag heeft meegewerkt. 

  

 

Jubileumboek en  - partituur 
In januari 2018 krijgen alle KDOV-leden die niet op de jubileumdag 
aanwezig waren, het jubileumboek Verheffing en solidariteit – Een 
eeuw Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging van dr. Petra 
van Langen en de partituur van de jubileumopdrachtcompositie 
Lauda anima mea van Ad Wammes, per post toegezonden. 

  

 

Foto’s van het eeuwfeest 
De foto’s van het eeuwfeest op 25 november 2017 kunt u zien op 
onze website: http://www.kdov.nl/index.php/foto-s-100-jaar-kdov. 
Dit inclusief de groepsfoto van de op die dag aanwezige KDOV-
leden. 

http://www.kdov.nl/index.php/foto-s-100-jaar-kdov
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Ontwikkeling rechtspositie 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen. (BH; december 2017) 

  

 

Uw nieuwe e-mailadres 
Wij willen u vragen uw evt. nieuwe gewijzigde e-mailadres aan ons 
door te geven aan: webmaster@kdov.nl. (BH) 

  

 

Jubilea van KDOV-leden 
Graag publiceren wij actuele informatie over KDOV-leden in ons 
blad. Daarbij gaat het om aankondiging van bijv. een jubileum. 
Graag naar: webmaster@kdov.nl  (BH; december 2017) 

Personalia 
Overleden 
F.G.M.(Fran) Hamilton, Helmond – overleden in januari 2017 
 
Nieuw adres 
A.J.(Fons) Kronenberg, Gentiaanstraat 592, 7322 CL Apeldoorn 
 
Jubileum 
Ons lid René Verwer heeft op 5 november j.l. met een feestelijke viering zijn 
40-jarig jubileum als organist/dirigent van de St. Nicolaasbasiliek te 
IJsselstein gevierd. Na afloop werd de jubilaris door pastoor Harry van der 
Vegt en leden van het parochiebestuur en pastoraatgroep in het zonnetje 
gezet. Het wachten is nu op de schoonmaak van het Maarschalkerweerd-
orgel na afsluiting van de volledige restaurataie van de Basiliek.   
 
In memoriam Fran Hamilton 
Op 25 februari 2017 overleed ons lid Fran Hamilton op 84 – jarige leeftijd. 
Hij werd op 3 maart 1932 te Goes geboren. Na studie aan het 
conservatorium stond vrijwel zijn hele leven in het teken van (kerk)muziek 
en van koren. Hij zong al vroeg in zijn jeugd vrijwel dagelijks in diverse 
koren in Breda en vond in Louis Toebosch zijn voorbeeld. 
Lange tijd was hij dirigent van het Pauluskoor in Uden en van het Udens 
Kamerkoor. Later leidde hij het gemengde koor van de Andriesparochie, het 
gregoriaans koor en het motettenkoor te Nuenen.  
Als directeur van de muziekschool te Uden en later te Eindhoven beleefde 
hij de bouw van een nieuwe muziekschool in Eindhoven met een heuse 
concertzaal met kerkorgel. 

mailto:webmaster@kdov.nl
file:///F:/DATA/KDOV/KDOV%20blad/Lente%202017/webmaster@kdov.nl
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Door de persoonlijke aandacht, zijn manier van leidinggeven en besturen 
wist hij mensen te motiveren. Zijn grote inzet heeft hem diverse 
onderscheidingen opgeleverd: een zilveren eremedaille van de gemeente 
Uden, een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje – Nassau en nog 
heel recent een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor 
zijn verdiensten voor de kerkmuziek. 
Fran was het liefst in gezelschap van anderen en een graag geziene gast 
door zijn brede interesse, zijn levendige verhalen en zijn gevoel voor 
humor. 
De laatste jaren van zijn leven had hij te kampen met een afnemende 
gezondheid, maar hij heeft zo lang het kon met koren gewerkt, tot oktober 
2016. Op 25 januari is hij, een paar weken na getroffen te zijn door een 
hersenbloeding, in alle rust overleden.  
Moge hij rusten in vrede. 

Vraag en aanbod 
Gevraagd/aangeboden 
Als hoofdredacteur heb ik op de onlangs gehouden jaarvergadering van 25 
november gevraagd of het een idee was om in ons KDOV-blad een voor 
KDOV-leden gratis (!) vraag-en-aanbodrubriek te starten. Koren 
(bijvoorbeeld van gefuseerde parochies) worden opgeheven, organisten of 
dirigenten stoppen, etc. Om te voorkomen dat een en ander bij 'oud papier' 
terecht komt, leek me dit een goed plan. Dit voorstel werd met grote 
instemming begroet. Bij deze de eerste rubriek. (Ruud Hoogenboom) 
 
Gevraagd:  Partituur van het 'Panis Angelicus' van Jan Nieland, nummer 3 
uit een mij onbekende bundel liturgische muziek (driestemmig TTB, G 
majeur, 19 maten, een PDF-je is voldoende). Voor het geval de bundel 
tweedehands nog verkrijgbaar is, houd ik mij aanbevolen. Met collegiale 
dank! Rene Verwer - rswmverwer@gmail.com. 
 

Eeuwfeest KDOV een groot succes 
Op zaterdag 25 november 2017 vierde de Katholieke Dirigenten- en 
Organistenvereniging (KDOV) haar eeuwfeest in de Kathedrale Basiliek 
Sint-Bavo te Haarlem. Vele leden waren hierbij aanwezig om tijdens de 
jaarvergadering een hart onder de riem gestoken te krijgen. Geestelijk 
adviseur Eric Fennis vroeg in het openingsgebed aan God om zegen over 
de leden om "de lofzang gaande te kunnen houden".  Voorzitter Dr. Ton 
van Eck memoreerde dat de vereniging zich al honderd jaar "in positieve 
samenhang met de parochie" sterk maakt voor het geestelijke en materiële 
welzijn van de kerkmusici, die werkzaam zijn in de R.-K. Kerk van 

rswmverwer@gmail.com
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Nederland. En scheidend secretaris (na 17 jaar) Gemma Coebergh voelde 
zich gesterkt door recente uitspraken van paus Franciscus, uitgesproken bij 
gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van kerkelijke instructie Musicam 
Sacram, om "optimistisch en bevlogen te blijven" in het streven naar de 
ware kerkmuziek. Het bestuur is in gesprek met twee potentiële nieuwe 
bestuursleden. Ton Klos bood de aanwezigen "geheel in de geest van Jan 
Valkestijn' gratis twee boeken van Valkestijns hand aan: Claudin Patoulet, 
Zangmeester van de St. Bavo te Haarlem en Het gregoriaans als bron van 
de Europese muziek.  
 

 
Pontificale Eucharistieviering 100 jaar KDOV op 25 november 2017; foto W. Koopman 

 

In de H. Mis uit dankbaarheid, opgedragen door Mgr. Dr. J.H.H. van den 
Hende, bisschop van Rotterdam en bisschopreferent voor de kerkmuziek, 
dankte hij in zijn homilie de overleden en huidige leden voor hun inzet met 
"grote professionele deskundigheid gepaard aan diep geloof" in combinatie 
met "dienstbaarheid aan de eredienst van God". In navolging van 
Vaticanum II probeert de huidige KDOV dicht bij de liturgie te blijven, deze 
te verdiepen "met prachtige klanken en schoonheid", om hen zo "door de 
kerkmuziek betrokken te laten worden op de Heer". Van den Hende 
benadrukte het belang om ook nu nog "trouw te blijven aan datgene 
waartoe kerkmuziek dient en je talent daarvoor in te zetten". Tijdens de Mis 
zong de Bavocantorij o.l.v. Rens Tienstra MMus met Ton van Eck achter 
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het orgel. De vaste misdelen waren uit de Mass in honor of the Holy Ghost 
van Herman Strategier.  
 

De pre-, inter- en postludia werden gespeeld 
door de organistes Gonny van de Maten, Naoko 
Shimuzu en Véronique van den Engh, die ook in 
het middagconcert van zich lieten horen. 
Bijzondere aandacht in zowel de H. Mis als het 
concert was er voor de wereldpremière van de 
compositieopdracht voor dit jubileum Lauda 
anima mea van Ad Wammes; goed te zingen 
door een enigszins ervaren gewoon gemengd 
parochiekoor. Een aanwinst vanuit de KDOV 
voor geheel R.K. Nederland. Mooie gedragen 
muziek, die duidelijk geïnspireerd is op het 
gregoriaans en toch hedendaags!  
Voorafgaand aan het feestelijke concert werd 
het eerste exemplaar van het boek over honderd 
jaar KDOV overhandigd aan Mgr. Van den 

Hende. De auteur Dr. P.T. van Langen, haar opa was nog lid van het 
KDOV, werd door voorzitter Ton van Eck heel 
hartelijk bedankt voor het uitgebreide 
onderzoek dat leidde tot het boek Verheffing 
en solidariteit (uitg. Verloren). In die titel staat 
volgens van Eck zeer goed de statutaire 
doelstelling verwoord. Alle aanwezige leden 
kregen jubileumboek en -compositie gratis 
aangeboden. 
Het boek van Petra van Langen is voor 19 
euro te koop bij uitgeverij Verloren 
(www.verloren.nl).  KDOV-leden krijgen het boek 
gratis. 
 
De gehele dag stonden composities van 
'groten der Nederlandse R.K. kerkmuziek' 
centraal: Hendrik Andriessen, Jan Valkestijn, 
Herman Strategier, Paul Houdijk, Jos van 
Amelsvoort, Louis Toebosch en Albert de Klerk. Tijdens het concert traden 
de koren van het Muziekinstituut St.-Bavo te Haarlem o.l.v. Sanne 
Nieuwenhuijsen en Rens Tienstra op. Bijna 'griezelig zuiver', zoals 
kerkmuziek hoort te klinken, volledig overeenkomstig de Concilieoproep 
een kathedraal koor te hebben met een voorbeeldfunctie.  
 

 

 
Jubileumboek 100 jaar KDOV 

 
Dr. Petra van Langen met het 

door haar geschreven 
jubileumboek 

http://www.verloren.nl/
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De weliswaar krimpende en vergrijzende vereniging kan terugzien op een 
feestelijke dag en de voorgaande honderd jaar, maar gezien de opkomst 
ook op een positieve toekomst. Om met de woorden van Mgr. Van den 
Hende te spreken: "De KDOV is niet toe aan de zwanenzang". (Ruud 
Hoogenboom) 
 

 
KDOV-leden bij viering 100 jaar KDOV op 25 november 2017; foto W. Koopman 

 

Toespraak van de voorzitter in de jaarvergadering 
KDOV 2017 

 
Beste leden van de KDOV, 
 
In het jaar waarin onze vereniging gedenkt dat zij 100 jaar geleden is 
opgericht heet ik u van harte welkom bij deze vergadering. Weliswaar was 
onze vereniging al eerder in Haarlem bijeen voor een jaarvergadering, maar 
voor zover ik me herinner, nog nooit in een van de nevenruimtes van de 
Bavokathedraal. 
U heeft in groten getale gehoor gegeven aan de uitnodiging en daar zijn we 
als bestuur bijzonder verheugd over. Blijft u dat de komende jaar-
vergaderingen vooral ook doen. De jaarvergadering vormt niet alleen dé 
gelegenheid om van uw rechten als lid gebruik te maken, maar is ook het 
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moment waarop u uw collega's kunt ontmoeten, en geloof me, dat is heel 
gezellig en soms zelfs leerzaam. 
Deze dag vormt de afsluiting van het 100ste jaar van het bestaan van de 
KDOV. Hoewel het initiatief tot de oprichting van de Roomsch Katholieke 
Organisten en Directeuren Vereeniging werd genomen op 12 april 1917, 
werd deze pas een feit nadat de statuten op 8 november van dat jaar waren 
goedgekeurd, en wat is er mooier om het eeuwfeest te vieren zo dicht 
mogelijk bij de feestdag van de H. Caecilia, de patrones van de muziek en 
de musici. 
Onze vereniging is met zijn 160 leden verre van groot, maar zoals blijkt uit 
het jubileumboek dat u na afloop van het concert gratis kunt afhalen, is juist 
die kleinschaligheid en onze onafhankelijkheid in de loop van de tijd onze 
redding geweest. Aanmerkelijk grotere organisaties van toonkunstenaars, 
die in het verleden graag hadden gezien dat de KDOV zich bij hen aansloot 
of zelfs zou worden geïncorporeerd, zijn intussen geliquideerd of verkeren 
in zwaar weer, maar de KDOV is er nog steeds en verkeert in een gezonde 
financiële situatie. We realiseren ons allen dat de KDOV vergrijst, daarvoor 
hoeven we alleen maar nu om ons heen te kijken, en dat onze vereniging 
tevens krimpt, ook al is het maar licht, maar we bestaan nog steeds en 
bekleden daarbij met verve onze rol als belangenbehartiger van de 
gekwalificeerde kerkmusici werkzaam in de Nederlandse Rooms-Katholieke 
Kerk. Sterker, we zijn de enig overgebleven organisatie die door de 
Bisschoppenconferentie wordt erkend als onderhandelingspartner als het 
gaat over de rechtspositie en honorering van gekwalificeerde kerkmusici en 
hebben dan ook uit dien hoofde regelmatig overleg met een 
vertegenwoordiging van het economencollege. 
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Wat betreft die vergrijzing en de afname van het ledental wil ik een beroep 
doen op al onze leden om het bestuur bij te staan bij het werven van 
nieuwe leden. Er zijn nog altijd jongere gekwalificeerde en professionele 
musici werkzaam in onze kerken die in aanmerking komen voor het 
lidmaatschap van de KDOV. Voor die jongere generatie is zo'n 
lidmaatschap van een beroepsvereniging, en zelfs van welke vereniging 
dan ook, al lang niet meer vanzelfsprekend, terwijl juist zij van de 
onderlinge solidariteit zouden kunnen profiteren. (Let op het woord 
solidariteit, dat zult u direct nog een keer horen). Indien u een 
gekwalificeerde kerkmusicus in uw omgeving kent, vraag of deze lid is van 
de KDOV en zo nee, geef uw bestuur de contactgegevens door. Juist nu 
het aantal en het percentage gekwalificeerde kerkmusici in onze parochies 
krimpt, is het van belang dat deze samen kunnen optrekken, ook al zien ze 
soms zelf de noodzaak daarvan (nog) niet in. Bij een verjonging van het 
ledenbestand en op zijn minst stabilisatie van het aantal leden - en liever 
nog een lichte groei - krijgen we als vereniging ook meer mogelijkheden en 
zouden we ons niet voornamelijk hoeven te beperken tot het verbeteren 
van de rechtspositie, zoals thans gebeurt, maar ons ook, zij het beperkt, 
kunnen wijden aan bij- en nascholing, zoals verschillende diocesane 
afdelingen van de Gregoriusvereniging dat voor de lager geschoolde 
amateurkerkmusici doen. 
Juist nu de professionele opleidingen tot kerkmusicus zijn opgeheven, ligt 
er mogelijk op dit gebied een nieuwe taak voor de KDOV als 
beroepsvereniging van kerkmusici om zich te richten op het onderricht op 
gebied van rooms-katholieke liturgie en kerkmuziek aan professionele 
musici, die zich voor de kerkmuziek willen inzetten of al inzetten, tot 
verheffing van alle professionals binnen de liturgische muziek in onze 
kerken. We zouden dat kunnen doen door aan te sluiten bij het initiatief dat 
in het Bisdom Rotterdam hiertoe onlangs is genomen. 
Niet voor niets luidt de titel van het door Dr. Petra van Langen geschreven 
jubileumboek: Verheffing en Solidariteit. 
Het is nu echter niet het moment om te mijmeren over een positieve of 
negatieve toekomst voor de KDOV. Vanaf morgen kijken we weer naar de 
toekomst. 
Vandaag mogen we gezamenlijk in dankbaarheid terugzien op de 
afgelopen eeuw waarin kerkmusici zich verenigd wisten, elkaar steunden 
en elkaars belangen behartigden.  
Vandaag maken we er een feestelijke dag van, beginnend met een 
Pontificale Eucharistieviering waarin de opdrachtcompositie wordt 
uitgevoerd die ook door een enigszins ervaren parochiekoor kan worden 
gezongen.  
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Vandaag vindt na de middag een korte presentatie van ons jubileumboek 
en aansluitend een geestelijk concert plaats en tussen Eucharistieviering en 
boekpresentatie is er een lunch en aan het eind van de middag een 
receptie, tijdens welke we elkaar kunnen ontmoeten en u het jubileumboek 
en de opdrachtcompositie kunt afhalen.  
(De oplettende leden hebben natuurlijk al een zekere overeenkomst 
opgemerkt met de Magnificat-antifoon van het Hoogfeest van Kerstmis). 
De zang wordt verzorgd door het Kathedrale Koor St.-Bavo en de 
deelkoren daarvan en voor de orgelsoli hebben we een beroep gedaan op 
vrouwelijke leden van de KDOV waaraan een drietal gehoor heeft gegeven. 
Ik wens u allen een vruchtbare jaarvergadering en een vreugdevolle viering 
van dit eeuwfeest toe. 
  
Voorburg, op het feest van de H. Caecilia 2017. 

Ton van Eck 

Jaarverslag 2016-2017 
van de  Katholieke Dirigenten – en Organisten Vereniging (KDOV), 
zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 25 november 2017. 

 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 8 oktober 2016 in 
een ruimte naast de St.- Antoniuskathedraal te Breda. Vanwege het 
aanstaande jubileum van onze Vereniging in 2017 was de opzet van deze 
99e jaarvergadering bewust sober gehouden. Er was ’s middags geen 
muzikale bijdrage, maar wel een  rondleiding  in de kathedraal. Dit gebouw 
is een zogenoemde Waterstaatskerk uit 1837, ontworpen door de architect 
Pieter Huijsers in neoclassicistische stijl. In het interieur vallen vooral de  in 
hout gesneden preekstoel, het hoofdaltaar en het Antonius – altaar op, 
benevens  de gebrandschilderde ramen. 
 
De kerk bezit twee orgels, een tweeklaviers orgel met een kas van F. B. 
Loret uit Mechelen (1859) en een pneumatisch binnenwerk van 
Maarschalkerweerd (1915) en een tweeklaviers Engels koororgel van de 
firma William Hill & Sons. 
 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in het afgelopen verenigingsjaar 
telefonisch op 13 maart en 5 juli. Het Dagelijks Bestuur heeft de viering van 
het jubileum en andere lopende zaken afgehandeld via talloze   e – mails 
en telefoongesprekken. 
 
Het KDOV – blad verscheen vier keer en voorzag onze leden van interes-
sante artikelen, onder andere over Reger en de variatiekunst en over de 
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orgelluiken in de Grote Kerk te Alkmaar. Daarnaast de gebruikelijke 
rubrieken: personalia, korte berichten, activiteiten, orgelbouwnieuw en 
nieuwe uitgaven. Op de website wordt door Ben Hillen de vinger aan de 
pols gehouden wat betreft relevante informatie. 
 
Er waren diverse jubilea van onze leden aan de orde: 
Op 5 november 2016 werd gevierd dat Mark Heerink 25 jaar werkzaam was 
als dirigent – organist van de Koepelkerk te Hoorn. 
Op 21 april 2017 werd gevierd dat Gerard Legierse 40 jaar werkzaam was 
als kerkmusicus. Hij ontving de koninklijke onderscheiding ’Lid in de Orde 
van Oranje – Nassau’. 
Op 27 augustus 2017 nam Aat Broersen, inmiddels 90 jaar oud, afscheid 
als dirigent van de parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te 
Heemstede, waar hij 23 jaar werkzaam is geweest. Zijn kerkmuzikale 
loopbaan begon destijds in de voormalige Heilig Hart – kerk te Haarlem. 
Broersen ontving in zijn leven diverse onderscheidingen, en nu de 
diocesane onderscheiding Sint -  Bavo. 
Ans Strik vierde haar 50 – jarig jubileum als koordirigent. 
 
De volgende leden zijn ons ontvallen: 

Op 19 november 2016 de heer Ton van de Sande 
Op 25 januari 2017 de heer Fran Hamilton 
Op 9 maart 2017 de heer H. Baars 
Op 5 mei 2017 de heer Piet van der Ven 
Op 16 juni 2017 Monseigneur Drs. Jan Valkestijn. 

 
Laten we hen door middel van een minuut stilte herdenken. 
 
Ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden het conciliedocument voor 
liturgische muziek  Musicam Sacram uitkwam, heeft onze paus Franciscus 
een internationaal congres over de gewijde muziek belegd. Hij stelde daar 
dat we ons rijke erfgoed moeten koesteren en weerstand moeten bieden 
aan middelmatigheid, kunstmatigheid en banaliteit. Sacrale muziek moet 
het woord van God belichamen en het hart van onze tijdgenoten doen 
trillen, aldus de paus. 
We zouden deze uitspraken zeker kunnen en mogen opvatten als een 
krachtig pleidooi voor het aanstellen van professionele kerkmusici. De paus 
pleitte ook voor het instrueren van op te leiden priesters inzake het belang 
van goede kerkmuziek. Veel situaties in onze parochies zouden er bij 
gebaat zijn als deze woorden van de paus serieus worden genomen. Wij 
kerkmusici kunnen in dit opzicht een sleutelrol vervullen. Nu de KDOV 
honderd jaar bestaat is de toekomst, hoe onzeker en hachelijk die soms 
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ook kan worden beleefd, een terrein waar we optimistisch en bevlogen 
moeten kunnen blijven werken. Laten we hopen dat dit mogelijk zal blijken. 
 
Haarlem, op het feest van de heilige Catharina van Alexandrië, 25 
november 2017 
Gemma Coebergh , secretaris 
 

Het Magnificat – al eeuwenlang springlevend in 
vele toonaarden  

Jan Wopereis bouwde in enige decennia een bijzondere verzameling op. 
Hij bezit ruim 1.500 toonzettingen van het Magnificat, de lofzang van Maria, 
op alle mogelijke geluidsdragers. Die worden dan ook geregeld beluisterd 
en de collectie breidt zich nog steeds uit. Aan Kees van Mechelen, die hem 
bezocht in zijn woonplaats Borne en de verzameling met eigen ogen 
aanschouwde, vertelde Jan Wopereis het verhaal achter zijn passie. En hij 
brengt ook zijn zorg onder woorden.... Vanwaar de passie voor juist deze 
hymne? 
Wopereis: Met een koordirigent als vader, door mijn opleiding als 
onderwijsgevende en destijds ook als lid van een kerkkoor was ik al lang 
bekend met het gregoriaanse Magnificat in de acht kerktonen, tot op de dag 
van vandaag niet weg te denken uit de kerkelijke liturgievieringen. Hoe 
deze hymne zich in de geschiedenis van het Christendom en de religieuze 
muziek verder ontwikkelde werd me pas veel later duidelijk. 
 
Hoe begon het allemaal? Als liefhebber van barokmuziek stuitte ik ergens 
in de zeventiger jaren op de Magnificat-zettingen van Vivaldi, Pergolesi, 
Monteverdi, Gabrieli, Scarlatti, J.S. Bach en vele anderen. Ik raakte er door 
gefascineerd en kocht elpees met de uitvoeringen van deze en later ook 
andere componisten. Daarnaast begon ik via radiogidsen klassieke 
radiozenders als Radio 4, NDR 3, WDR 3, BRT en BBC 3 af te struinen om 
Magnificatuitvoeringen te tapen op inmiddels totaal in onbruik geraakte 
audiobanden. Dat ben ik heel lang blijven doen, waardoor nu het aantal 
opgenomen nummers op band ca. 950 bedraagt. De documentatie was 
aanvankelijk summier, met alleen vermelding van de componist, maar al 
snel noteerde ik er zoveel als mogelijk de discografische gegevens bij. Met 
de komst van de cd breidde de verzameling Magnificats zich in verhoogd 
tempo uit. Zo ontdekte ik de vespercomposities uit de tijd van polyfonie en 
barok, waarvan het Magnificat deel uit maakt; zoals bij Monteverdi, Gabrieli, 
Rugatti, Bassani en talloze anderen. Van latere datum is het Magnificat in 
de Dante-symphonie van Liszt. Ook zijn er vele componisten die meer dan 
één Magnificat schreven, zoals Cristobal de Morales (16), Pierre de la Rue 
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(7), G. Gabrieli (zeker 4) en Orlandus Lassus (meer dan 100!). En dan 
uiteraard de grote hoeveelheid verschillende uitvoeringen ervan: van Bachs 
Magnificat heb ik al meer dan dertig uitvoeringen. Het aantal cd’s is 
geleidelijk aan opgelopen tot zo’n 150 stuks.  
 
Ook gezocht via de digitale snelweg? Surfen op YouTube en Spotify (na 
lang aarzelen of ik daaraan zou beginnen - het is inderdaad verslavend!) 
was een volgende fase in mijn zoektocht naar Magnificatopnamen en dat 
verbreedde mijn muzikale horizon enorm. Ten eerste kwam ik daar weer 
heel veel van wat ik al had verzameld opnieuw tegen, soms in prachtige 
uitvoeringen met beeld in HD-kwaliteit. Ik kwam Magnificats op het spoor, 
gecomponeerd in allerlei delen van de wereld, vanuit de eigen culturele 
achtergrond en in de eigen taal van de regio’s: Azië, Afrika, de Pacific. Ik 
vond een Magnificat-tekst in het Oud-Engels, een joodse versie, en de 
vrome, vaak eenvoudige Magnificat Lyrics van allerlei religieuze 
groeperingen from all over the world. Het meest opmerkelijke was voor mij 
de kennelijke opmars van deze hymne in de ‘lichte’ muziek en het 
popgebeuren. Het totaal daarvan is inmiddels opgelopen tot ruim 450 
opnamen. Ik vond jeugdkoren met begeleiding van combo’s, grote 
orkesten, karaoke- en heavy metal-uitvoeringen, instrumentale Magnificats, 
(naast de orgel-Magnificats in het klassieke genre). Ook een balletgroep 
met de naam Magnificat uit Costa Rica met dansen op religieuze teksten 
kwam ik tegen. En nog veel meer! Ik durf op grond daarvan te beweren dat 
geen van de bijbelse of religieuze hymnen (Nunc dimittis, Stabat Mater, Ave 
Verum, Ave Maria, Salve Regina, Ave Maris Stella, Regina Caeli) zich kan 
meten met de populariteit van het Magnificat door de eeuwen heen. 
 
Al met al een bonte en unieke verzameling! En nu uw zorg: Wat gaat er 
ooit mee gebeuren...? Ik zou het zeer betreuren als mijn verzameling niet 
zou overleven. In eigen kring is er helaas geen belangstelling voor. Daarom 
heb ik wel al pogingen ondernomen om personen en instituties (bv. 
conservatoria) te interesseren voor de collectie. De wijze van verzamelen 
heeft echter onbedoeld tot gevolg gehad dat de collectie niet zomaar 
toegankelijk is. Geen moderne database dus met diverse ingangen, hoewel 
dat wel mijn streven is. Audiobanden en cassettes zullen gedigitaliseerd 
moeten worden. Geld en menskracht ontbreken waar ik tot nu toe aanklop. 
Mijn vraag hier is derhalve of iemand van de lezers van dit blad bereid zou 
zijn deze collectie te zijner tijd over te nemen om die daarmee van een 
roemloos einde in een kringloopwinkel, vuilnis-zak of afvalcontainer te 
redden. Dat laatste zou, vind ik zelf, dramatisch zijn.  
Bent u geïnteresseerd in de verzameling van Jan Wopereis? Laat het 

weten via info@nsgv.nl. 
(bron: NotaBene, november 2017) 

info@nsgv.nl
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Uitgaven Hendrik Andriessen gerealiseerd 
 

We kunnen terugzien op een heel geslaagd 
Andriessen/De Klerk Festival in Haarlem met 
prachtige concerten die goed werden bezocht. 
Een van de hoogtepunten was De goddelijke 
routine (2017), het orgelwerk dat Louis 
Andriessen speciaal voor dit festival 
componeerde en dat door Gonny van der 
Maten in première werd gebracht. In verband 
met deze festiviteiten is tevens veel nog 
onuitgegeven muziek gepubliceerd en zijn oude 
uitgaven herzien. Ook werd in enkele artikelen 
aandacht besteed aan beide componisten. 
Het is verheugend dat Donemus in de 
gelegenheid was de reeks nieuwe Hendrik 
Andriessen-uitgaven voor te zetten. Onlangs 

verschenen onderstaande composities, waarvan de meeste nog niet eerder 
waren uitgegeven. Binnenkort zullen nog enkele publicaties volgen. 
  

Vocale werken op geestelijke teksten 
  
1. O sacrum convivium (1916) voor middelhoge stem en orgel. 
 Na de première op 11 augustus 1920 schreef recensent Jos de Klerk in het 
Haarlems Dagblad: “De prachtige lyrische antifoon ‘O sacrum’ heeft 
Andriessen bezield tot een melos vol warme expressie en edele 
schoonheid.” Bestelnummer D 05117 
  
2. Graduale-Tractus ‘Requiem’ – Aan de nagedachtenis van Alphons 
Diepenbrock (1921) voor tenor en orgel. 
 Diepenbrock is nooit Andriessens leraar geweest, maar de erudiete 
classicus en componist heeft in de paar jaar dat zij contact met elkaar 
hadden grote invloed op Andriessen gehad. Andriessen schreef deze 
compositie twee maanden na het overlijden van Diepenbrock. 
Bestelnummer D 17231 
  
3. Le Chemin de la Croix – huitième station (1921) voor tenor en orgel 
op tekst van Paul Claudel. 
 De achtste statie van de Kruisweg luidt: Jezus troost de wenende vrouwen. 
Na de première op 1 juli 1921 schreef Jos de Klerk in het Haarlems 
Dagblad diep onder de indruk te zijn van de dramatische bewogenheid van 
dit werk. Bestelnummer D 05137 
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4. De die aeternitatis (1921) voor vierstemmig gemengd koor a cappella 
op tekst van Thomas a Kempis. 
 De tekst voor deze compositie is ontleend aan de beroemde Navolging van 
Christus van Thomas a Kempis. Het is een bezonken, ernstige compositie 
die van een koor heel wat vraagt. Bestelnummer D 06785  
  
5. La Sainte Face (1922) voor sopraan (of tenor) en orgel op tekst van Paul 
Claudel. 
Dit werk is geheel in de stijl van het bekende La Vierge à midi voor 
mezzosopraan en orgel (1952/66), eveneens op tekst van Paul Claudel. 
Bestelnummer D 17230 
  
6. De Imitatione Christi (1977) voor sopraan en orgel op tekst van Thomas 
a Kempis. 
Dit werk, wederom op een tekst uit de Navolging van Christus, is 
opgedragen aan Jitske Steendam en Piet van der Steen die er ook de 
première van brachten. Het is de laatste compositie van Hendrik 
Andriessen. Bestelnummer D 05069 
  

Vocale werken op wereldlijke teksten 
 

7. Three Songs (What shall I do 1913, Cantilena della Madre 1943 
en Luci serene 1966) voor (mezzo)sopraan en piano. 
Andriessen schreef slechts 1 lied op een Engelse tekst en 2 liederen op 
Italiaanse teksten, die nu voor het eerst worden uitgegeven. Het laatste lied 
schreef hij voor zijn oudste dochter. Bestelnummer D 17247 
  
8. Tre Canzoni (1958) voor vierstemmig gemengd koor a cappella.  
Met deze compositie plaatst Andriessen zich in de traditie van het 
zestiende-eeuwse Italiaanse madrigaal, dat mede door aldaar werkzame 
Vlaamse componisten als Adriaan Willaert, Jacob Arcadelt, Cypriano de 
Rore en Giaches de Wert tot grote bloei werd gebracht. Bestelnummer D 
06402 
  
9. Omaggio a Marenzio (1965) voor vierstemmig gemengd koor a 
cappella. 
Met deze veeleisende compositie brengt Andriessen een hommage aan de 
grote zestiende-eeuwse Italiaanse madrigaalcomponist Lucca Marenzio. 
Bestelnummer D 06377 
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Instrumentaal 
 

10. Concerto per violino ed orchestra (1969).  
Dit is Andriessens meest uitgebreide concertante werk. Hij schreef dit 
prachtige concert voor de Hongaarse, in Nederland werkzame, violist Tibor 
Berkovits, die het ook in première bracht. Bestelnummer D 06381 
  
Ten slotte 
- Andriessens Vioolconcert is in Wageningen uitgevoerd op 15 en 16 

december 2017 Joan Berkhemer met  begeleiding door de Wageningse 
Studenten Koor en Orkest Vereniging o.l.v. Frank Adams.    

- Binnenkort zal ook de partituur van de opera De Spiegel uit 
Venetië (1963-1965), die tijdens het Haarlemse festival twee keer is 
opgevoerd, beschikbaar zijn.   

- In het decembernummer van het Duitse tijdschrift ‘Musica Sacra’ zijn 
twee artikelen verschenen over Albert de Klerk; het eerste gaat over 
zijn muzikale nalatenschap, het tweede over zijn koormuziek. In het 
Duitse blad ‘Ars Organi’ staat eveneens een (uitgebreider) artikel over 
de muzikale nalatenschap.     

- Herhaaldelijk wordt mij gevraagd naar de al enkele keren 
aangekondigde publicatie van 23 vocale en 3 instrumentale werken van 
Andriessen bij uitgeverij Ascolta. Bij vrijwel al deze composities gaat het 
om eerste uitgaven, dus een bijzonder belangrijke gebeurtenis. Tot mijn 
spijt moet ik u echter laten weten dat de partituren door onvoorziene 
omstandigheden op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Uiteraard 
houd ik u op de hoogte.  

 
Lourens Stuifbergen, Hendrik Andriessen/Albert de Klerkstichting 
 (nieuwsbrief 10 december 2017) 
 

Korte berichten 
 
Vrijstelling BTW voor kinderkoordirigent? 
Wim Rikkert, Register Belastingadviseur zegt hierover in ZingMagazine 
(november/december 2017): "Die vraag wordt ons regelmatig gesteld, of je 
als dirigent van een kinderkoor of jeugdkoor (tot 21 jaar) de 
onderwijsvrijstelling (omzetbelasting) mag toepassen. Ik heb de vraag 
voorgelegd aan de Belastingdienst en het antwoord was dat de 
werkzaamheden van een dirigent van een (kinder)koor niet vallen onder de 
onderwijsvrijstelling van Artikel 11 lid 1 letter o van de wet op de omzet-
belasting. De inspecteur zegt: 'Bij het onderwijs gaat het om het overdragen 
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van kennis en/of het bijbrengen van vaardigheden volgens een bepaalde 
methodiek. Dat een prestatie een educatief element bevat is niet alleen 
voldoende om als onderwijs te kunnen worden gekwalificeerd'. Educatie 
moet dus het hoofddoel zijn. Vrijwillig lid zijn van een kinderkoor lijkt op 
vrijetijdsbesteding, behalve als het koor de activiteit zo kan omschrijven dan 
het leren zingen (zangles) het hoofddoel is. Mijn advies: Pas niet klakkeloos 
de onderwijsvrijstelling toe als je dirigent bent van een kinderkoor. Je kunt 
achteraf geconfronteerd worden met forse naheffingen omzetbelasting plus 
eventuele boetes. Wil je zekerheid? Leg dan jouw specifieke casus voor 
aan de Belastingdienst en vraag hen om vooraf een standpunt in te 
nemen." Voor meer info:  
www.lamersrozendal.nl/onderwijsvrijstelling-omzetbelasting/  (RH) 
 
Erik Jan Eradus is de opvolger van Gemma Coebergh 
In De Orgelvriend (december 2017) staat een uitgebreid interview met Erik 
Jan Eradus (37), de opvolger van Gemma Coebergh als organist de Sint-
Josephkerk te Haarlem. "Als kerkorganist wil ik natuurlijk vooral doorgaan in 
de lijn Andriessen - De Klerk - Coebergh. De connectie met deze grote 
namen legt een kleine last op mijn schouders die ik vooral als inspiratie 
beschouw". Eradus kreeg zijn muzikale vorming aan de Koorschool St. 
Bavo te Haarlem, had les van Bernard Bartelink en aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Hij werkt als cantor-organist al geruime tijd in diverse 
kerken in Kennemerland. De laatste vijftien jaar als dirigent-organist in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk in Amsterdam. Al met al verzorgt hij zo'n 500 
kerkelijke vieringen per jaar en daarnaast de nodige concerten. We wensen 
hem veel succes toe. (RH) 
 
Jan Marten de Vries eerste Master Kerkmuziek Piano 
Op 28 september jl. heeft kerkmusicus Jan Marten de Vries als eerste het 
diploma Master Kerkmuziek Piano gekregen. Hij startte deze opleiding in 
2014 bij het Utrechts Conservatorium, waar hij in 1984 al afstudeerde als 
klassiek Docent Piano. (RH; bron: Gregoriusblad nr.4 - 2017) 
 
Opleiding Rooms-Katholieke Kerkmuziek op HBO-niveau in het 

Bisdom Rotterdam 
Het bisdom Rotterdam onderzoekt of vakmusici en andere 
geïnteresseerden belangstelling hebben in een opleiding op HBO-niveau 
gericht op de rooms-katholieke kerkmuziek. De hedendaagse RK  musicus 
wordt in de praktijk geconfronteerd met een diversiteit aan repertoires die in 
de RK Kerk wordt gebruikt. De opleiding wil hier nadrukkelijk bij aansluiten. 
Met ‘blended learning’ (onderwijs ‘op afstand’, gecombineerd met 
contactdagen en een eigen portfolio) wil het bisdom een flexibele opleiding 
ontwikkelen met individuele leerroutes. Dit resulteert aan het einde van de 

www.lamersrozendal.nl/onderwijsvrijstelling-omzetbelasting/
www.lamersrozendal.nl/onderwijsvrijstelling-omzetbelasting/
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opleiding in een bevoegdheidsverklaring II of I afgegeven voor de RK Kerk. 
De opleiding leidt op tot kerkmusicus kerkelijk koorleider of kerkmusicus 
kerkelijk orgelspel. 
Voor musici die reeds in het bezit zijn van een voor de kerk relevant 
diploma is er een aanvullende cursus met de specifiek kerkelijke vakken: 
liturgie, hymnologie en gregoriaans. 
 
Voor verder informatie is er een flyer beschikbaar op: 
www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-rotterdam waarin ook opgenomen de 
diploma’s die toegang geven tot de opleiding. 
 
Belangstellenden kunnen zich melden bij:  m.schaap@bisdomrotterdam.nl (bron: 
Nieuwsbrief DISG Bisdom Rotterdam, jrg.7, nr.4, okt. 2017) 
 
Catalogus Gregoriusbibliotheek nu online te raadplegen 

Sinds 1904 is de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging in het bezit van 
een bijzondere rijke en uitgebreide 
bibliotheek. Op dit moment beslaat 
de bibliotheek 175 meter, ca. 7000 
titels in 16000 banden/omslagen-
titels. Sindskort is de complete 
catalogus van de Gregorius-
bibliotheek van de NSGV digitaal te 
raadplegen. De Gregoriusbibliotheek 
maakt deel uit van de 

universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Utrecht en is een zgn. 
gesloten bibliotheek.  Via de digitale catalogus kun je werken op vragen die 
dan vervolgens ter inzage worden gelegd in de leeszaal Bijzondere 
collecties. Daarbij moet je wel beschikken over een lenerspas. (bron: 
Nieuwsbrief DISG Bisdom Rotterdam, jrg.7, nr.4, okt. 2017) 
 
Ratzingerprijs 2017 voor Arvo Pärt 
Op 18 november heeft paus Franciscus de Ratzingerprijs 2017 uitgereikt 
aan de lutherse theoloog Theodor Dieter, de Duitse katholieke 
priester/theoloog Karl-Hein Menke en de orthodox-christelijke componist 
Arvo Pärt uit Estland. De prijs, een initiatief van de Stichting Joseph 
Ratzinger, werd voor de zevende keer uitgereikt. Naast de twee theologen 
viel dit jaar ook iemand uit de schone kunsten in de prijzen. Volgens 
Franciscus past die verbreding goed bij de visie van Benedictus XVI, "die 
ons vaak op indrukwekkende wijze heeft verteld over de schoonheid als 
bevoorrechte weg om je open te stellen voor de transcendentie en om God 
te ontmoeten". (RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, nr.47, 24-11-2017)  

http://www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-rotterdam
mailto:m.schaap@bisdomrotterdam.nl
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(advertentie) 

In verband met het vertrek van de huidige functionaris zoeken wij z.s.m. 

een gekwalificeerde opvolger m/v als 

DIRIGENT-ORGANIST 

van de R.K. H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen (West Brabant). 

 

Van hem/haar wordt verwacht een opleiding genoten te hebben als 

kerkmusicus in beide disciplines : niveau I of II. 

 

Wat verwachten wij van U? 

• betrokkenheid bij de liturgie.  

• affiniteit met Latijnse en Nederlandstalige liturgische gezangen. 

• overleg bereidheid met het pastoresteam. 

• het zelfstandig samenstellen van een maandlijst met de liturgische 

gezangen voor de pastores, koster en koor. 

• liturgisch en concertant orgelspel. 

• regelmatig overleg met het koorbestuur. 

 

Wat  bieden wij U? 

• Een schitterend 3 manualig orgel met 36 stemmen en vrij pedaal -

 Verschueren 1947 electro - pneumatisch. Gehele restauratie en 

uitbreiding met nieuwe "Cavaillé - Coll" speeltafel in 1987. In 

verband met de dubbelfunctie beschikt de speeltafel over een zeer 

uitgebreide digitale setzercombinatie. 

• Het Bartholomeuskoor is een gemengd koor, waarvan de heren 

een "Schola Cantorum" vormen voor de  gregoriaanse vieringen. De 

gemiddelde leeftijd ligt helaas hoog en er is geen nieuwe aanwas. 

 

Voor verdere inlichtingen kunt U de huidige functionaris Lambert van 

Eekelen bellen onder nummer 0168-324862.  

De salariëring zal geschieden naar de aanwezige bevoegdheid volgens 

de Nederlandse bisdommen.  

  

Uw sollicitatie kunt U richten aan de secretaresse van het 

Bartholomeuskoor:   

A. Franken, Zeestraat 29, 4761HE Zevenbergen 
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Penning voor Jos van der Kooy  
Jos van der Kooy ontving op 10 oktober 2017, aansluitend aan zijn 
afscheidsconcert als Stadsorganist van Haarlem uit handen van Jos 
Wienen, de Haarlemse burgemeester, de zilveren erepenning van de 
gemeente Haarlem. Van der Kooy kreeg de hoogste Haarlemse 
onderscheiding voor zijn grote betekenis voor de orgelcultuur in Haarlem en 
de promotie van de stad als orgelstad. Van der Kooy (66) was 27 jaar lang 
stadsorganist, en gaat nu met pensioen. Als Stadsorganist was hij de vaste 
bespeler van het Christian Müller-orgel in de Grote Kerk en het Cavaillé-
Coll-orgel in de Philharmonie. Daarnaast is hij ook organist van de orgels in 
de Amsterdamse Westerkerk en de Gotische Zaal in Den Haag. Van der 
Kooy zette zich in voor het behoud en de restauratie van de Haarlemse 
monumentale orgels waar hij op speelde. Zo was hij initiatiefnemer van de 
reconstructie van het Cavaillé-Coll-orgel. Hoewel hij nu met pensioen gaat, 
blijft hij concerten geven in onder meer de jaarlijkse reeks 
Stadsorgelbespelingen in Haarlem. (bron: NotaBene, november 2017; De 
Orgelvriend, december 2017) 
 
Nieuwe stadsorganisten 
Op vrijdag 29 september 2017 vond onder grote belangstelling in de 
Kamper Bovenkerk de feestelijke benoeming plaats van Ab Weegenaar 
(64) tot stadsorganist van Kampen. 
Op maandag 2 oktober is Theo Jellema benoemd tot stadsorganist van 
Leeuwarden. Deze bijeenkomst was in de Grote of Jacobijnerkerk, waarbij 
wethouder Sjoerd Feitsma de bijbehorende oorkonde overhandigde aan 
Jellema. (RH; bron: De Orgelvriend, november 2017) 
 
Invoering nieuwe vertaling van ‘Onze Vader’ in Frankrijk 
Ook Frankrijk krijgt een nieuwe vertaling van het 'Onze Vader'. Volgens een 
beslissing van de Franse bisschoppen is vanaf de eerste zondag van de 
advent (3 december 2017) de bestaande formulering van het Gebed des 
Heren officiëel vervangen worden door een nieuwe vertaling. 
De verandering betreft met name de zesde bede "et ne nos inducas in 
tentationem"; de Franse tekst ervan luidde traditioneel "Et ne nous soumets 
pas à la tentation", en wordt nu vervangen door "Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation". Deze nieuwe vertaling werd op 12 juni 2013 
goedgekeurd door de Romeinse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst 
en de Regeling van de Sacramenten, samen met de liturgische 
Bijbelvertaling. Het was de bedoeling om de nieuwe vertaling van het Onze 
Vader in te voeren tegelijk met de afkondiging van de nieuwe Franse 
vertaling van het Romeins Missaal, maar omdat het vertaalwerk van het 
missaal meer tijd vergt dan voorzien, hadden de bisschoppen van België al 
eerder besloten om (mede n.a.v. de invoering van de nieuwe Nederlandse 
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vertaling van het Onze Vader) over te gaan tot de invoering van de 
Franstalige versie vanaf Pinksteren 2017. (RH; bron: NRL-nieuwsbrief 13 
november 2017) 
 

Colloquium: Fragmentmuziek 
In Nederland zijn maar een paar losse bladzijden met meerstemmige 
muziek uit de late middeleeuwen bewaard gebleven. Meestal zijn ze ‘gered’ 
doordat ze als materiaal voor schutbladen bij het inbinden van nieuwe 
boeken werden gebruikt. Door de eeuwen heen zijn deze fragmenten 
beschadigd geraakt, verknipt, zelfs deels verloren gegaan. Eliane 
Fankhauser doet aan de Universiteit Utrecht promotie-onderzoek naar deze 
fragmenten. Ze restaureert ze met de nieuwste digitale technieken en 
probeert ze te completeren. Op 4 november vertelde ze in het Orgelpark 
over de spectaculaire vondsten die ze daarbij doet, hoe ze precies te werk 
gaat, en wat ze daarbij leert over de 14de-eeuwse muziekcultuur in ons 
land. Vocaal ensemble Diskantores brengt de resultaten tot leven met ruim 
een uur muziek – waarbij ook het Van Straten-orgel tot klinken komt. (RH; 
bron: Nieuwbrief Orgelpark, 44/45, 2017) 
 
Gouden Kalf-nominatie voor 'De Matthäus Missie van Reinbert de 
Leeuw' 
De documentaire 'De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw' was 
genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorie Beste Lange 
Documentaire. Deze documentaire van Cherry Duyns laat de voor-
bereidingen zien van de succesvolle uitvoeringen van de Matthäus-Passion 
door het Nederlands Kamerkoor en Holland Baroque. De documentaire is 
opgenomen in de dvd-box Matthäus-Passion, die daarnaast ook een 
concertverfilming en drie cd's met de concertopname bevat. Een vervolg 
van deze prachtige reeks uitvoeringen is dit voorjaar als bovengenoemden 
samenwerken aan Bachs Johannes-Passion. 
De dvd-box is verkrijgbaar is de webshop van het Nederlands Kamerkoor. 
Voor meer info: http://www.nederlandskamerkoor.nl (RH; bron: Nederlands 
Kamerkoor, nr.7, december-mei 2017-2018) 
 
Vocale muziek is populair 
Dat het goed gaat met de vocale muziek in Nederland blijkt uit de recente 
uitzending van Radio 4 van de 'Hart- en Ziel'-lijst. Een lijst met werken die 
wordt samengesteld uit vijftigduizend voorkeurstemmen. De top tien werd 
gedomineerd door vocale muziek. Op nummer 1 stond Bachs Matthäus-
Passion. Het Requiem van Mozart en het Requiem van Fauré behaalden 
respectievelijk de tweede en derde plaats. (RH; bron: ZingMagazine, 
januari/februari 2018) 
 

http://www.nederlandskamerkoor.nl/
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Voor de Wind heeft besloten de activiteiten te beëindigen 
De doelstelling van 'Voor de Wind' was een nieuw publiek te werven voor 
het orgel als seculier concertinstrument dat een volwaardige plaats heeft in 
het brede muziekleven. Daartoe werden festivals (vanaf 2002) en 
voorstellingen georganiseerd in binnen- en buitenland, waarbij het orgel 
gecombineerd werd met diverse kunstvormen. In een persbericht schrijft de 
stichting: ‘Als kleine en volledig virtuele organisatie zijn we in toenemende 
mate afhankelijk geworden van subsidies, donaties en partnerschappen. In 
de steeds grotere concurrentie hierop werd voor het komende jaar geen 
van onze plannen voldoende gesteund. We zijn tot het besluit gekomen om 
na zestien jaren van mooie festivals en producties einde 2017 te stoppen 
met al onze activiteiten. (…) Voor de Wind ziet dat haar initiatieven op 
meerdere plekken zijn geland, aangepast of doorgewerkt.’ Zie ook de 
website www.stichtingvoordewind.org. (bron: NotaBene, november 2017) 
 
Prijs voor Festival Oude Muziek 
Het Festival Oude Muziek Utrecht is door de European Festivals 
Association en de Europese Commissie bekroond met de EFFE Award 
voorbeste festival van Europa. De EFFE Award is een Europese 
kwaliteitsprijs voor festivals in allerlei disciplines, waaronder muziek. Voor 
meer info: www.oudemuziek.nl. (RH) 
 
Minder tieners in amateurkunst 
Van de Nederlandse bevolking van zes jaar en ouder doet zo'n veertig 
procent (6,4 miljoen Nederlanders) in zijn vrije tijd iets kunstzinnigs of 
creatiefs, zoals tekenen, gedichten schrijven, dansen, fotograferen of een 
muziekinstrument bespelen. Dat aantal is al jaren min of meer stabiel. 
Opvallend is wel de toename van het aandeel beoefenaars in de leeftijd 6-
11 jaar én de afname in de afgelopen jaren in de leeftijd 12-19 jaar! Dat 
blijkt uit de Monitor Amateurkunst 2017, en tweejaarlijkse enquête hierover 
onder de Nederlandse bevolking. (RH; bron: ZingMagazine, januari/februari 
2018) 
 
Amazon Music Unlimited nu ook beschikbaar in Nederland  
 Op 8 december lanceerde Amazon Music Unlimited in Nederland en 27 
andere landen over de hele wereld. Hiermee krijg je toegang tot de on-
demand streamingservice van Amazon, met meer dan 40 miljoen nummers, 
duizenden afspeellijsten en gepersonaliseerde zenders samengesteld door 
Amazon Music-experts. De Amazon Music-app is beschikbaar voor iOS, 
Android, PC, Fire TV en via elke webbrowser op www.amazonmusic.com. 
"Muziek verbindt mensen en met Amazon Music Unlimited hebben 
luisteraars toegang tot een ongelooflijke muziekbibliotheek”, aldus Steve 
Boom , VP van Amazon Music. "Deze aankondiging is een belangrijk 

http://www.stichtingvoordewind.org/
www.oudemuziek.nl
http://www.amazonmusic.com/
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moment voor Amazon Music Unlimited en onze internationale klanten, 
omdat we op deze manier steeds meer muziekfans over de hele wereld een 
geheel nieuwe manier bieden om vakkundig samengestelde afspeellijsten 
en nummers van hun favoriete artiesten te beluisteren." 
Amazon Music Unlimited heeft in Nederland twee verschillende 
abonnementen. Het Individual Plan, één account voor al je apparaten voor 
€ 9,99 per maand en het Family Plan, met alle voordelen van het Individual 
plan voor de hele familie (tot 6 personen) voor € 14,99 per maand. 
 Voor meer info: Text100 Benelux, Leutrim Brahimaj, 06-43028104, 
leutrim.brahimaj@text100.nl. (RH; bron: mailing 8 december 2017) 
 
Mozart bij MacDonalds 
Sinds kort zet een filiaal van MacDonalds in Glasgow klassieke muziek in 
tegen overlast van agressieve jongeren. De muziek had een positief effect 
in de winkel en de sfeer werd er direct beter op. Twee jaar eerder had een 
restaurant in het Britse Stockport dit ook al succesvol gedaan. Op het 
station in Heerlen werd een vergelijkbaar project al jaren geleden gedaan 
en sinds kort zet Amsterdam CS 'eftelingmuziek' in tegen hangjongeren. 
(RH; bron: ZingMagazine, november/december 2017) 

Activiteiten 
 
Cultureel Klundert trekt Gerben Mourik aan 
De Stichting Cultureel Klundert, die verantwoordelijk is voor het beheer van 
'De Stad Klundert' (de voormalige Johannes de Doperkerk aldaar) wil door 
middel van concerten en educatieve projecten de instrumenten in de kerk 
promoten en heeft daarvoor Gerben Mourik, (stads-)organist te Oudewater, 
aangetrokken. Het eerste officiële optreden is op zaterdag 27 januari 2018 
om 15.00 uur. (RH; bron: De Orgelvriend, december 2017) 
 
Hanna Rijken promoveert op Choral Evensong in de Nederlandse 
context  
Op dinsdag 12 december verdedigde Hanna Rijken aan de Protestantse 
Theologische Universiteit te Amsterdam haar proefschrift ‘My Soul Doth 
Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch 
Context. Promotoren zijn prof.dr. Marcel Barnard en dr. Martin Hoondert. 
Hanna Rijken studeerde theologie in Utrecht, Tilburg en Amsterdam. Aan 
het Conservatorium van Amsterdam studeerde ze fluit, koordirectie en 
kerkmuziek. Sinds 2016 is ze aan het Rotterdams Conservatorium 
(Codarts) verbonden als docent Liturgiek. Ook is ze predikant in algemene 
dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de 
Protestantse Gemeente Utrecht, voor het interkerkelijke project dat ze 

mailto:leutrim.brahimaj@text100.nl
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initieerde: Wekelijkse Choral Evensong & Pub op donderdagavond in de 
Utrechtse binnenstad.  
 
Haar proefschrift handelt over de choral evensongs die in Nederland op 
steeds meer plaatsen worden gehouden. Daar komen veel mensen op af: 
kerkelijken, maar ook rand-kerkelijken en buitenkerkelijken. Dit is opvallend 
in een – wat genoemd wordt – geseculariseerd land als Nederland. Een 
belangrijke vraag is waarom de choral evensongs zo populair zijn. Hoe 
worden ze uitgevoerd in Nederland? Waarom zingen of organiseren koren 
een evensong en waarom gaan mensen er naar toe? In dit proefschrift 
wordt op deze vragen in gegaan. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe 
wordt de choral evensong toegeëigend in Nederland? De concepten van 
deze thesis zijn ‘toe-eigening’ en ‘transformatie van religiositeit’. De 
onderzoeksvraag werd benaderd door op enkele aspecten van de choral 
evensong in Nederland in te zoomen: de taal, de ruimte, de kleding en de 
muziek. Eerst werd de rituele toe-eigening onderzocht en daarna werden 
de betekenissen die door de participanten werden toegekend benoemd. 
Participanten kennen verschillende liturgisch-rituele kwaliteiten toe aan de 
choral evensong, zoals schoonheid, sacraliteit en ritualiteit. Vervolgens 
werden de elementen die onderdeel waren van de toe-eigening in gesprek 
gebracht met de dynamieken van religie en religiositeit in de contemporaine 
samenleving en nieuwe vormen van sacraliteit. Een belangrijke conclusie 
van dit onderzoek is dat de populariteit van de choral evensong wijst op een 
veranderende religiositeit met een wending naar esthetiek (‘perfect beauty’) 
en sacraliteit (‘holiness’). De promotieplechtigheid vindt plaats in de aula 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aanvang 15.45 uur. Voorafgaand 
aan de promotie is er een mini-symposium, getiteld ‘Sacro-Soundscapes. 
Transforming church music in a post-secular age’. Website: http://hannarijken.nl 
(bron: NotaBene, december 2017) 
 
Bernstein: dirigent en componist 
In 2018 is het precies honderd jaar geleden dat Leonard Bernstein werd 
geboren in New York als zoon van joods-Russische immigranten. Bernstein 
studeerde muziek aan Harvard en compositie aan het Curtis Institute in 
Philadelphia. Nadat hij in 1943 assistent-dirigent werd van het New York 
Philharmonic Orchestra, vergaarde hij al gauw roem als dirigent en 
componist. Hij is vooral bekend vanwege zijn magistrale musical 'West Side 
Story' uit 1957, maar hij schreef veel meer dan dat. Zo ook koormuziek als 
de 'Chichester Psalms' uit 1965. Deze worden door het Nederlands 
Kamerkoor uitgevoerd van 12 t/m 20 mei op diverse plekken in Nederland. 
Voor meer info: www.nederlandskamerkoor.nl/bernstein. (RH; bron: Nederlands 
Kamerkoor, nr.7, december-mei 2017-2018) 
 

http://hannarijken.nl/
www.nederlandskamerkoor.nl/bernstein
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Muziek in de Catrien te Eindhoven 
Het Kerst orgelconcert door Marc Schippers op zaterdag 23 december om 
15.00 uur is geheel gewijd aan het grootse en misschien wel beroemdste 
werk van de Franse componist Olivier Messiaen (1908–1992): 

La Nativité du Seigneur. Als 27-jarige 
voltooide Olivier Messiaen in 1935 het 
meesterwerk La Nativité du Seigneur. Elk 
van de negen meditaties schildert een 
moment uit de geboorte van Jezus 
Christus. Baanbrekend is de wijze waarop 
symboliek, ritme, melodie en harmonie 
allemaal in een geheel eigen muzikale taal 

gestalte krijgen. Orgelregisters worden op onconventionele wijze 
gecombineerd, waardoor nieuwe klankkleuren ontstaan. 
Marc Schippers studeerde van 2012 tot 2017 hoofdvak orgel en bijvak 
piano en klavecimbel aan het conservatorium in Tilburg. Zijn docenten voor 
orgel zijn Henco de Berg, Ruud Huijbregts en Jelena Bazova. Hij heeft 
masterclasses gevolgd bij Joris Verdin (België), Luca Scandali (Italië) en 
Rubin Abdullin (Rusland).Om 14.00 uur geeft Hans Strootman een lezing 
getiteld: Messiaen, einde en begin van een tijdperk. (RH; bron: nieuwsbrief 
december 2017) 
 
Internationaal Gregoriaans Festival van Watou 
Het duurt nog even, maar van 3 tot 13 mei 2018 zullen weer 450 stemmen 
de eeuwenoude muziek en teksten tot leven brengen in het Belgische 
Watou. Met een deelname van een dertigtal schola's en topensembles uit 
de hele wereld op (semi)professioneel niveau een uitgelezen kans om het 
gregoriaans op uitzonderlijke manier te horen. Ook vijf jeugdkoren dragen 
bij aan het festival! Voor meer info: www.festivalwatou.be. (RH; bron: 
Gregoriusblad, nr.4 - 2017) 
 
7e Nederlands Gregoriaans Festival in 's-Hertogenbosch 
Van 8 tot 10 juni zal in 's-Hertogenbosch het 7e Nederlands Gregoriaans 
Festival plaatsvinden. Het Nederlands Gregoriaans Festival wil een levende 
en levendige traditie van het gregoriaans bevorderen, in het bijzonder als 
cultureel erfgoed. Het gregoriaans repertoire vormt een basiselement van 
de West-Europese muziek en is een verbindende schakel met culturen uit 
het Midden-Oosten. Voor meer info: 
www.gregoriaansfestival.nl. (RH) 
 
Landelijke studiedagen KVOK 2018  
De themawerkgroep ‘landelijke studiedagen’ is voornemens een tweetal 
dagen te plannen in 2018: op zaterdag 29 september te Rotterdam 

www.festivalwatou.be
http://www.gregoriaansfestival.nl/
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(Hoflaankerk en Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen) en op zaterdag 13 
oktober te Groningen (Lutherse Kerk en Kathedraal). Het thema luidt: Van 
Dupré tot nu: veranderende opvattingen over de interpretatie van Bachs 
Orgelbüchlein. Mag daarbij de vraag gesteld worden: vormen de 79 koralen 
van Marcel Dupré de ideale voorstudie voor het Orgelbüchlein? Naast 
referaten zullen er ook workshops worden gehouden o.l.v. Matthias 
Havinga en Jaap Zwart. (bron: NotaBene, december 2017) 
 

Rhetoric by Microtones: Exploring Otherness in Medieval 
Gregorian Chant 
Op donderdag 21 december is er op Janskerkhof 13 (Stijlkamer 0.06) om 
16.15 uur een colloquium door Leo Lousberg (Universiteit van Utrecht) voor 
musicologen onder bovenstaande titel. De aankondiging hiervan is in het 
Engels en volgt hieronder. Gezien de achtergrond van onze KDOV wellicht 
interessant ook voor kerkmusici! 
The microtonal interpretation of neumes in medieval Gregorian chant has 
been subject of an extended debate since about 1860. The preliminary 
conclusions of my PhD project are in favour of a microtonal interpretation by 
chronicles reflecting contemporaneous reception, by re-assessing the 
meanwhile digitised sources underlying the recent debate and by a 
functional analysis of the phenomenon. 
It frustrated musicological analysis that microtones (‘quartertones’) did not 
seem to fit in any known musical system of Gregorian chant, apart from the 
fact that their positions are in line with those in the Greek enharmonic 
genus. A scholar complained: “It looks like the notators only applied them 
when they felt like it.” 
My functional analysis, which focuses upon text-melody relations, indeed 
seems to confirm that auctors (notators/performers) applied microtones 
“when they felt like it”. They applied microtonal pitches in order to 
accentuate their feelings and considerations about text elements. Their 
decisions were guided by the rhetorical methods based upon affect, logic 
and loci when to employ them and by musical prescriptive syntagmatic 
rules where to position them in the melody. Within these constraints, the 
system allowed for individual choices, a new perspective for the analysis of 
Gregorian chant. Musicological terminologies are incapable of describing 
this tradition; semiotics appears to be very helpful analysing Gregorian 
chant, as Leo Treitler suggested in 1987 already. 
Microtones were signals rather than aesthetic elements of a musical 
composition. Pitch beyond melody, narrative beyond words: the microtone 
as parapitch. 
Leo Lousberg (Urban Planning and Construction Economics, University of 
Amsterdam 1975, Musicology and Medieval Studies both with distinction, 
Utrecht University 2013) is a PhD candidate and affiliated researcher at 
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Utrecht University. A redraft of his master thesis ‘Verklonken Utrechts 
Erfgoed’ won the Utrecht History Prize 2013. (persbericht december 2017) 

 
Zing mee! Het Longfonds heeft jouw stem heel hard nodig! 
Heb jij een passie voor zingen? En wil jij longziekten de wereld uit helpen? 
Kom dan op zaterdag 17 februari 2018 naar ADEMNOOT: hét exclusieve 
zangevenement van het Longfonds (voorheen Astmafonds) in 
samenwerking met Philips. Vorm samen met Trijntje Oosterhuis, Edsilia 
Rombley en duizenden andere zangliefhebbers een megakoor en beleef 
een onvergetelijke middag met gegarandeerd kippenvel. 
 
Ruim 1 miljoen mensen hebben een ongeneeslijke longziekte. Ademhalen 
is voor hen een dagelijkse of terugkerende strijd. Een strijd die ze niet 
alleen kunnen winnen. Elk jaar gaan er duizenden mensen dood aan een 
longziekte. Dat moet stoppen! 
Daarom geven we heel zingend Nederland de kans actief hun stem te laten 
horen voor mensen met een longziekte. Zij vormen als tweede, derde en 
samen ontelbare stemmen de concrete steun voor mensen met een 
longziekte. Samen zingen we longziekten de wereld uit! 
Een ticket voor ADEMNOOT kost € 29,-. Daarmee help je ons longziekten 
zichtbaar te maken en steun je longonderzoek. Wil je meer doen om 
longziekten de wereld uit te helpen?  
Het Klokgebouw in Eindhoven wordt deze middag (13.00-18.00 uur) 
omgetoverd tot een waanzinnig mooie concertzaal waar beroemd 
orkestleider Stephan Geusebroek zorgt voor een prachtig arrangement. 
Deze unieke zangervaring wil je echt niet missen! Voor meer info: 
www.longfonds.nl of www.ademnoot.nl. (RH) 

 

Orgelbouwnieuws 
 
Nieuwe website orgelbouwers  
De Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (VON) heeft onlangs haar 
nieuwe website gelanceerd: www.orgelbouwers.nl. De vormgeving ondersteunt 
de boodschap van de VON: het orgelbouwvak en de orgelbouwkunst 
bevorderen en naar een hoger plan brengen, nationaal én internationaal. 
En uiteraard de belangenhartiging voor de leden. De leden van de VON 
hebben allemaal een plek gekregen op een eigen pagina van de website. 
Een selectie van hun specialistische werk is te vinden op een interactieve 
wereldkaart. (bron: NotaBene, november 2017; De Orgelvriend, december 
2017) 
 

www.longfonds.nl
www.ademnoot.nl
www.orgelbouwers.nl


 
KDOV-blad Winter 2017 | 27 

Duitse orgelbouw op UNESCO-lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Op donderdag 7 december 2017 werd in Zuid-Korea bekend gemaakt dat 
de Duitse orgelbouw en orgelmuziek op de Lijst van het Immaterieel 
Cultureel Erfgoed van UNESCO is geplaatst.  Er waren iets meer dan 
twintig tradities genomineerd om op deze lijst opgenomen te worden. 
Het Comité behorend bij het Unesco-verdrag over immaterieel erfgoed stelt 
dat orgelmuziek als universele taal het interreligieus begrip bevordert. 
Tevens prees het Comité dat Duitse orgelbouwers hun ambacht van 
generatie op generatie doorgeven, en dat de Duitse orgelcultuur rijk is aan 
innovatieve ideeën. 
De Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands had in 2014 aan 
de Duitse regering gevraagd om het bouwen van orgels en de instrumenten 
zélf, voor te dragen als immaterieel cultuurerfgoed.  
Duitsland telt momenteel zo’n 400 orgelbouwbedrijven met bijna 3000 
arbeidsplaatsen. Het huidig aantal orgels wordt geschat op 50.000, 
waarmee het land wereldwijd de meeste orgels heeft. Ze bevinden zich 
voornamelijk in kerken en concertzalen. Meer dan 300 specialisten buigen 
zich over het onderhoud van de instrumenten en bijna 3500 organisten 
werken in kerken en kathedralen. (Ruud Hoogenboom) 
(bronnen: 
http://orgelenkerkmuziek.nl/orgelenkerkmuziek/orgelmuziek/1311-duitse-orgelcultuur-op-de-
unesco-lijst 
https://klara.be/duitse-orgels-en-orgelbouw-unesco-werelderfgoed  
https://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-

verzeichnis/eintrag/orgelbau-und-orgelmusik.html ) 
 
 

 
Het orgel van Sankt Georg in Ochsenhausen (Dld.) 

 

http://orgelenkerkmuziek.nl/orgelenkerkmuziek/orgelmuziek/1311-duitse-orgelcultuur-op-de-unesco-lijst
http://orgelenkerkmuziek.nl/orgelenkerkmuziek/orgelmuziek/1311-duitse-orgelcultuur-op-de-unesco-lijst
https://klara.be/duitse-orgels-en-orgelbouw-unesco-werelderfgoed
https://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-verzeichnis/eintrag/orgelbau-und-orgelmusik.html
https://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe/bundesweites-verzeichnis/eintrag/orgelbau-und-orgelmusik.html
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Actie voor restauratie chamadewerk Doelen-orgel 
Bijna vijftig jaar geleden, op 28 maart 1968, werd het Flentrop-orgel in de 
Grote Zaal van de Rotterdamse Doelen in gebruik genomen. Dit was het 
eerste grote concertorgel van de firma Flentrop. Het orgel is een 
rijksmonument, omdat het onlosmakelijk verbonden is aan de Doelen. Het 
markante chamadewerk vraagt echter  dringend om onderhoud en herstel. 
De bekers van de trompetten verzakken en de tongen zijn te dun en dat 
heeft zijn invloed op de klank. Er moeten 258 chamadepijpen worden 
gedemonteerd, vervoerd, hersteld en teruggeplaatst. Men kan voor die dure 
restauratieproject pijpen 'adopteren'. Voor meer info:  
www.dedoelen.nl/doelenorgel. (RH) 
 
St. Vituskerk, Hilversum 
Het 'Van den Brink'-orgel van de St. Vituskerk in Hilversum is dringend aan 
groot onderhoud toe. Onderdelen van het orgel zijn ouder dan de kerk zelf. 
Abraham Meere bouwde in 1786 een orgel voor de schuilkerk waarin de 
Vitusparochie was ondergebracht. In 1859 maakte de Amsterdamse 
orgelbouwer Van den Brink een nieuw instrument waarin hij orgelpijpen van 
het Meere-orgel heeft hergebruikt. Dit orgel is in 1893 geplaatst in de nieuw 
gebouwde St. Vituskerk en in 1969 op zijn huidige plek gezet. 
De kosten van de restauratie bedragen € 155.000. De restauratiestichting 
heeft bij verschillende fondsen al subsidieaanvragen ingediend, maar als 
parochie moet ook een flink deel worden bijgedragen. Het is de bedoeling 
dat het orgel dan weer in volle luister kan klinken tijdens de vieringen en 
orgelconcerten. Een bijdrage kan worden overgemaakt op rek.nr. NL 35 
RABO 0328 2100 80 t.n.v. Restauratie R.K. St. Vituskerk Hilversum. De 
stichting heeft een ANBI-status. Zie ook:  
https://www.youtube.com/watch?v=4eZ9o1rYu_s en www.vitus.nl. (RH) 
 
Huidige dispositie: 
 
Hoofdwerk: (C-f3)  
Bourdon 16  
Prestant 8  
Holpijp 8  
Octaaf 4  
Fluit 4  
Quint 3  
Octaaf 2  
Mixtuur III-IV sterk  
Cornet V sterk  
Trompet 8  

 
Positief: (C-f3) (1970)  
Gedekt 8  
Quintadeen 8  
Prestant 4  
Roerfluit 4  
Blokfluit 2  
Sifflet 1  
Sesquialter II sterk  
Scherp III-IV sterk  
Kromhoorn 8  

 
Pedaal: (C-d1)  
Prestant 16 (1970)  
Subbas 16  
Prestant 8  
Gedekt 8  
Octaaf 4  
Bazuin 16 (1970)  
Trompet 8  
Schalmei 4 (1970)  

 
Koppelingen (treden)  
Hoofdwerk - Positief  
Pedaal - Hoofdwerk  
Pedaal - Positief  
 
Tractuur: 
mechanisch, 
sleepladen.  
Pitch: a1=440 Hz 
(bij 20 gr. C.) 
Gelijkzwevende 
temperatuur 
 

 

www.dedoelen.nl/doelenorgel
https://www.youtube.com/watch?v=4eZ9o1rYu_s
www.vitus.nl
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Orgel St. Vituskerk, Hilversum, in het noord-transept op een podium;  

van den Brink 1859 (hoofdwerk en pedaal) en  Vermeulen 1970 (positief) 



 
KDOV-blad Winter  2017 | 30 

Nieuwe uitgaven 
 
 
Willem Jan Cevaal, Twee musici in oorlogstijd | Hendrik Andriessen en 
Albert de Klerk 1940-1945 
Van 15 september tot en met 3 oktober j.l. vond in Haarlem het 
Andriessen/De Klerk-festival plaats. Als eerbetoon aan deze Haarlemse 
katholieke musici, 125 resp. 100 jaar geleden geboren, waren op diverse 
locaties in de Spaarnestad zestien concerten georganiseerd waarbij hun 
werken centraal stonden. Louis Andriessen schreef als hommage aan zijn 
vader een orgelcompositie, getiteld De goddelijke routine. Naast de 
concerten was er een aan Andriessen en De Klerk gewijde tentoonstelling 
in Museum Haarlem en werd het bovenstaande boek gepresenteerd.   
In 1992 verscheen ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van 
Hendrik Andriessen het boek Duizend kleuren van muziek, onder redactie 
van Anton de Jager, Paul Op de Coul en Leo Samama. In datzelfde jaar 
boden oud-leerlingen en vrienden Albert de Klerk voor zijn vijfenzeventigste 
verjaardag een Liber Amicorum aan, getiteld Klerke-werk. Onder redactie 
van Frans Lutters, Brigit de Klerk, Lourens Stuifbergen en Gerard Sars 
kwam in 2010 het boek Klankschilder Albert de Klerk uit, terwijl 
laatstgenoemde in Mainz in 2006 op het werk van Albert de Klerk 
promoveerde en het proefschrift …für den flüchtigen Augenblick…; der 
niederländische Organist Albert de Klerk (1917-1998); Improvisation als 
Herzstück seines Wirkens publiceerde. Het huidige boek verhaalt over de 

vijf donkere jaren waarin Andriessen en 
De Klerk zich als kunstenaar staande 
moesten houden.        
Op het moment dat Nederland door 
Duitse troepen werd bezet was Hendrik 
Andriessen, 47 jaar, een succesvol 
componist, directeur van het Utrechts 
conservatorium, theorie- en compo-
sitieleraar aan het Amsterdams 
conservatorium en organist van de 
Utrechtse St. Catharina-kathedraal. Zijn 
opvolger aan de Haarlemse St.-
Josephkerk Albert de Klerk was 25 jaar 
jonger, had in juni 1939 eindexamen 
orgel aan het Amsterdams 
conservatorium gedaan en bereidde 
zich voor op de Prix d’Excellence die hij 

een jaar later zou behalen. 
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Vrijwel direct na de Duitse inval werd begonnen met de omvorming van de 
Nederlandse kunstsector en de voorbereiding van een op te richten 
Kultuurkamer, uiteraard naar Duits voorbeeld. Cevaal beschrijft minutieus 
de ontwikkelingen die volgden. Het was onmogelijk om een concertcarrière 
op te bouwen zonder zich in te schrijven als lid. Enkele musici traden na de 
officiële oprichting van de Kultuurkamer niet meer op, onder wie Jo Vincent 
en Annie Woud. De Klerk zal zich met tegenzin hebben ingeschreven, 
evenals later Anthon van der Horst, Willem Noske, Willem Andriessen e.a. 
Hendrik Andriessen heeft steeds geweigerd, met (pas vanaf 1944) 
consequenties voor de uitvoering en verspreiding van zijn composities. 
Beide broers werden in juli 1942 gedurende een halfjaar gegijzeld in het 
grootseminarie Haarendael (in het Brabantse Haaren) en later in het 
kleinseminarie Beekvliet, maar hebben ondanks dreigementen niet in acuut 
gevaar verkeerd. Op deze periode wordt uitgebreid ingegaan. Tijdens de 
gijzelingsperiode schreef Andriessen delen van het tweede volume van zijn 
Intermezzi en het Credo uit de Missa Christus Rex. Overigens is de 
Kultuurkamer aan bureaucratie ten onder gegaan, slechts een klein aantal 
kunstenaars is volwaardig lid geworden. 
 
Albert de Klerk kon zich in de oorlogsjaren als organist redelijk ontplooien 
door het geven van concerten en zelfs het maken van radio-opnamen. Al 
op 19-jarige leeftijd had hij zijn eerste orgelconcert in de Haarlemse St. 
Bavo gegeven, een jaar later maakte hij zijn debuut bij het 
Concertgebouworkest. In oktober 1942 werd zijn Orgelconcert, dat hij bij 
zijn Prix-examen had gespeeld, door het Concertgebouworkest onder 
leiding van Eduard van Beinum uitgevoerd. Een andere in die tijd veel 
gespeelde compositie van De Klerk is Elégie voor viool en orkest, 
geschreven als aanklacht tegen het bombardement op Rotterdam. 
Dankzij het impresariaat van Cor Huisman en de aanmoediging door zijn 
oud-leraar Anthon van der Horst kreeg De Klerk veel aanbiedingen, om te 
beginnen op het Haarlemse Müller-orgel. Lezenswaardig zijn de verhalen 
over de improvisatieconcerten die telkens in den lande door vier organisten 
werden gegeven. In 1938 gaven Cor Bute, Jan Mul, Hendrik Andriessen en 
Anthon van der Horst in de Utrechtse Domkerk een aanzet daartoe. Een 
tweede concert vond een jaar later in Leeuwarden plaats. Vanaf 1942 deed 
De Klerk mee in de Bavokerk en was de trend gezet (Utrecht, Nijmegen, 
Zutphen, Rotterdam/Zuiderkerk). Wellicht leidden deze concerten 
uiteindelijk tot het eerste Haarlemse Improvisatieconcours in 1951.  
Weliswaar niet in dit boek opgetekend maar vermeldenswaardig is de wijze 
hoe De Klerk in 1956 (samen met Piet Kee) stadsorganist van Haarlem 
werd. Bij de pensionering van George Robert had De Klerk niet 
gesolliciteerd, omdat hij ervan overtuigd was dat hij als katholiek organist in 
de protestantse St. Bavo geen kans maakte te worden aangenomen. 
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Wethouder Daaf Geluk wist hem op andere gedachten te brengen en zijn 
benoeming volgde weldra.  
 
Tenslotte wordt enige aandacht gegeven aan de Missa Trium puerorum, de 
miscompositie die Jan Mul, Herman Strategier en Albert de Klerk 
gezamenlijk schreven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van hun 
leraar en mentor Andriessen, die op dat moment in het gijzelaarskamp 
verbleef. Saillant is de mening van dochter Heleen Andriessen die Mul en 
Strategier als componisten meer waardeerde dan De Klerk, maar deze 
laatste meer prees om zijn orgelspel. 
 
Het boek, voorzien van een uitgebreid notenapparaat en literatuuropgave, 
is in een levendige verteltrant geschreven. Veel fotomateriaal en facsimiles 
van brieven, autografen etc. zijn toegevoegd. Een kleine omissie bij de 
opleiding van De Klerk: hij had niet alleen theorieles van Andriessen, maar 
ook van Anton Tierie, over wie hij heel smeuïg over vertellen (‘Haarlem, wat 
heb je daar in je tas…?’ En dan toonde de jonge student onbekende 
muziekstukken die direct werden samengespeeld). Ook pianodocent 
George van Renesse heeft veel voor De Klerk betekend.  
Twee prachtige cd’s zijn toegevoegd met werken van Andriessen en De 
Klerk: kerkmuziek (o.a. het volledig proprium en ordinarium van 
Andriessens Missa in honorem Sacratissimi Cordis uit 1918), improvisaties 
(waaronder de laatste radio-opname van De Klerk), liederen, orkest- en 
kamermuziek, met toelichting door Lourens Stuifbergen.  
Van harte aanbevolen! (René Verwer) 
* Willem Jan Cevaal, Twee musici in oorlogstijd | Hendrik Andriessen en 
Albert de Klerk 1940-1945 
Uitgave Andriessen/De Klerk Stichting / Uitgeverij de Toorts; geen ISBN-
nummer, 120 pagina’s, bestelbaar via www.toorts.nl, prijs € 22,50 (excl. 
portokosten) 
 
Zing'es - voor docent én dirigent 

Hoewel de handleiding Zing'es 
bedoeld is om "leerkrachten in het 
basisonderwijs en pabostudenten 
meer tools aan te reiken en ze te 
motiveren structureel (meer) 
aandacht te geven aan zingen", 
bevat de gratis (!) te downloaden 
handleiding van het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en 

Amateurkunst (LKCA) ook een schat aan materiaal voor de kinder- of 
jeugdkoordirigent. In de handleiding vind je veel inhoudelijke 

http://www.toorts.nl/


 
KDOV-blad Winter 2017 | 33 

achtergrondinformatie over de zingende leerkracht en het kind, en hoe je 
een lied kunt leiden en aanleren. De handleiding is een vervolg op de 
Zing'es-liedjes, die ook gratis te downloaden zijn op de site van het LKCA; 
met liedteksten, bladmuziek, mp3's  én lesbrieven. In combinatie met deze 
handleiding kun je goed aan de slag. De auteurs zijn: Chantal de Bonth, 
Gert Bomhof, Leo Aussems en Roeland Vrolijk. Voor meer info: www.lkca.nl -
zoekterm: Zing'es of http://www.lkca.nl/over-het-lkca/publicaties-lkca/zinges (RH) 
 
CD Missa Unitatis 

Sinds kort is de cd Missa unitatis van Antony 
Pitts verkrijgbaar bij het Nederlands Kamerkoor. 
Deze dubbelkorige mis wordt uitgevoerd door 
genoemd koor en Cappella Pratensis. In 2016 
was de succesvolle wereldpremière. Op de cd 
ook koorcomposities vano.a.  Jean Mouton, 
Francis Poulenc en Guiseppe Verdi, maar ook de 
moderne Spirital Mass van de jonge Amerikaan 
Nico Muhly.  
Componist Pitts was aanwezig bij de cd-

presentatie op28 oktober 2017 in het Jheronimus Bosch Art Center. 
Voor meer info: www.nederlandskamerkoor.nl/cd's. (RH; bron: Nederlands 
Kamerkoor, nr.7, december-mei 2017-2018) 
 
Festival van Lezingen en Liederen 
Onlangs verscheen de bundel Festival van Lezingen en Liederen (Festival 
of Lessons and Carols); veertien bewerkingen van bekende Engelse 
Christmas carols voor koor of cantorij. Dirk Zwart schreef de bewerkingen 
en Sytze de Vries de Nederlandse teksten (inclusief lezingen en gebeden). 
De Engels kerstliederen zijn gezet voor SATB, orgel en 'aanwezigen'.  
Dirk Zwart en Sytze de Vries, Festival van Lezingen en Liederen, 
dirigentenexemplaar € 20,-, koorboekjes € 7,50. Tip: bekijk het zichtexem-
plaar op www.dirkzwart.com. (RH) 
 
Messe Solenelle - Gounod 
In 2018 is het 200 jaar geleden dat de Franse componist Charles Gounod 
(1818-1893) werd geboren. Om dit te vieren geeft Bärenreiter een Urtext-
editie uit van de Messe solennelle en l'honneur de Sainte Cécile, zijn 
beroemdste religieuze compositie. De uitgave is gebaseerd op het 
(onvolledige) originele handschrift én de eerste gedrukte versie. Misschien 
een idee voor u? (RH) 
* Gounod, Messe solennelle, BA 8966; partituur € 79, klavieruittreksel € 
14,95, koorpartij € 6,95, strijkers € 8,95, blazers € 79, orgel € 12,95. Voor 
meer info/bestellen: www.baerenreiter.com. 

www.lkca.nl
http://www.lkca.nl/over-het-lkca/publicaties-lkca/zinges
www.nederlandskamerkoor.nl/cd's
http://www.dirkzwart.com/
http://www.baerenreiter.com/
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Universal Voice Guide 

In de Universal Voice Guide, geschreven door 
de tenor Alberto ter Doest, staan vier 
stemkarakters centraal, de meest voor-
komende manieren van communiceren: 
spreken, fluisteren, roepen en zingen. Deze 
stemkarakters bestaan op hun beurt uit 
verschillende klankkenmerken, die worden 
gemaakt door je 'instrument' dat in vier pijlers is 
in te delen: lichaam, adem, stemplooien en 
klankruimte. De vier pijlers, acht 
klankkenmerken en vier stemkarakters vormen 
de basis van het Universal Voice System. 
Hiermee kun je elke gewenste klank leren 
maken. Dit System geeft je als zanger (of 

pedagoog) inzicht en concreet gereedschap om je stem sneller en 
optimaler te ontwikkelen. De Universal Voice Guide Kit is (met extra's, zoals 
meer dan 800 audio-oefeningen, online te bestellen via www.universalvoice.nl. 
Daarnaast is het volgen van workshops, masterclasses of cursussen ook 
mogelijk. (RH; bron: Nederlands Kamerkoor, nr.7, december-mei 2017-
2018) 
 
Een goed lied zingt zichzelf 
De kinderliedjes van Jeroen Schipper worden 
steeds bekender op de basisschool, maar ook 
daarbuiten. Ze spreken de doelgroep aan en zijn 
makkelijk inzetbaar. Inmiddels publiceerde hij drie 
liedbundels: Rood rood mannetje, Daar komt de 
boegieman! en Swingen als een kangoeroe. Maar 
zijn liedjes zijn ook bekend van Sesamstraat, 123 
Zing en de Kleuteruniversiteit. Zo zijn Vrij, Welles 
Nietes, Fruitsalade en Pepernoot taaitaai choco-
la op heel veel scholen populair.  
 
In Een goed lied zingt zichzelf legt Jeroen uit hoe 
het schrijven van een kinderliedje bij hem in zijn 
werk gaat. Hij gaat onder andere in op rijm, 
metrum, liedstructuur, stijl en culturele context. 
Daarnaast is er in het boek aandacht voor het liedjes schrijven mét 
kinderen. Het is een boek vol met tips en voorbeelden. Op de bijbehorende 
website vind je de 26 luisterfragmenten bij de voorbeelden uit het boek. 

www.universalvoice.nl
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Het boek geeft een mooi inkijkje in hoe een kinderlied tot stand komt. Het 
boek is ontstaan uit aantekeningen voor een workshop 'Kinderliedjes 
schrijven' aan het Utrechts Conservatorium voor de Opleiding Docent 
Muziek. Schipper geeft ook zelf aan (p.5) dat hij 'liedjes' schrijft, 
'liedjesmaker' is en 'liedjesboeken' uitgeeft. Dat verkleinwoord geeft al aan 
dat hij weinig pretenties zou hebben, maar zijn verantwoording bij diverse 
liederen doen het omgekeerde veronderstellen: de doelgroep wordt serieus 
genomen. Geen luisterliedjes, maar om meegezongen te worden! Hij werkt 
vanuit een aantal randvoorwaarden, zoals de belevingswereld van de 
doelgroep en haar muzikale capaciteiten. Vervolgens bepalen binnen-
muzikale of buiten-muzikale doelstellingen de vormgeving. Dat laatste legt 
hij uit aan de hand van zijn kerstlied Zes mooie ballen. Kerstmis, terugtellen 
en onderbouw bepaalden zijn tekst, melodie en liedstructuur. In de eerste 
vijf hoofdstukken komen tekst, muziek, vorm en structuur, lied in actie (denk 
aan bewegingen, spel, improvisatie, spelen op instrumenten) en tenslotte  
'ik, mijn lied en de wereld' (de culturele, maatschappelijke en historische 
context). Het boek besluit met twee algemenere hoofdstukken (hoofdstuk 6 
heet 'Liedjes schrijven met kinderen), waarin ook de dwarsverbanden 
duidelijk worden gemaakt.  
 
Een goed lied zingt zichzelf is bedoeld voor leerkrachten, liedjesschrijvers 
en iedereen die zelf aan de slag wil met kinderliedjes of er wat meer van wil 
weten. Een vermelding van literatuur voor 'doorstuderen' ontbreekt helaas. 
Ik vraag me dan ook af of Schipper zich daarin weleens verdiept heeft. Zijn 
schrijftrant is vlot, maar gaat niet echt de diepte in. Daar is zijn doelgroep 
met dit boek wellicht ook niet op uit, maar het boek had zeker meerwaarde 
hierdoor gekregen. Zijn 'criteria voor een goed kinderlied' zijn mij iets teveel 
vanuit het gevoel geschreven. Ik moest onwillekeurig denken aan uitgaven 
als Kind & Kerklied (Stg. Centrum voor de Kerkzang, 1985), Criteria voor 
geestelijke kinderliederen (Werkgroep Kind en Kerklied, 1995) en Kinderen 
zingen, stimulering van de kinderkoorzang (Stuurgroep Kind-Koor-Kerk van 
de NSGV, 2008) waarin dit veel beter is uitgewerkt.  
 
Zijn liederen zijn overigens niet bruikbaar voor in de liturgie, maar dat was 
ook zijn bedoeling niet. Als inkijkje en opstap naar het zelf maken van 
kinderliederen is het zeker bruikbaar en aan te bevelen. (Ruud 
Hoogenboom) 
* Jeroen Schipper; Een goed lied zingt zichzelf, ISBN: 9789088507397, 
Uitgeverij SWP, 104 pagina's | € 14,90  
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Nieuw boek Arthur Japin 
Onlangs verscheen bij de Arbeiderspers het boek 
Kolja van Arthur Japin. Kolja is acht jaar oud en 
doofstom als de broers Medest en Pjotr Iljitsj 
Tsjakovski zich over hem ontfermen. Vele jaren 
reizen ze met de jongen door Europa en 
bevrijden hem uit zijn isolement. Als de beroemde 
componist onverwacht overlijdt, twijfelt Kolja 
direct aan de officiële doodsoorzaak. Hij heeft 
drie dagen, tot de staatsbegrafenis, om de 
waarheid te achterhalen. Stof voor een 
spannende historische roman, geschreven door 
niemand minder dan Arthur Japin. (RH) 
* Arthur Japin, Kolja, uitg. Arbeiderspers, ISBN 
9789029509916, € 15,99.  
 
 
 
 
 

Ter overweging ..... 
 
In het Gregoriusblad (nr.4 - 2017) verscheen een interview met Una 
Cintina, organist/dirigent van de St. Laurentiuskerk te Alkmaar. Hier volgt 
een citaat ter overweging onder de tussenkop 'durven investeren': "Mijn 
idee is dat amateurmusici een kleinere vergoeding krijgen, maar dat 
uiteindelijke het rendement met goede vakmensen hoger is. Vaak denken 
kerkbestuurders: de mensen komen toch wel naar de kerk. Muziek - 
iedereen kan het doen. Ze laten hun pijporgel wegrotten en kopen een 
'Johannus'. Dat vind ik kortzichtig. Muziek is altijd belangrijk geweest in de 
kerk en dráágt de liturgie. Professionele dirigenten en organisten vind ik 
een minimum." (RH) 
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