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Van de bestuurstafel 
 
Het bestuur van de KDOV en de redactie van het KDOV-blad wensen u een 
Zalig Kerstfeest en een zegenrijk en muzikaal mooi 2020 !! 
 

Mededelingen 
 

 

Jaarvergadering KDOV 2018-2019 
Op zaterdag 12 oktober 2019 heeft de jaarvergadering plaats gevonden in 
Hengelo. De belangrijkste genomen besluiten in de vergadering zijn: 
 
1. Studenten van de kerkmuziekopleidingen o.a. die van het bisdom 

Rotterdam (waar een grote groep de cursus op diverse niveau’s volgt) 
lidmaatschap aan bieden. Maximaal 3 jaar tegen een gereduceerd tarief 
van 50%  

2. De begroting van de KDOV voor 2020 is met EUR 500 naar beneden 
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bijgesteld. 
3. In de vergadering is door de aanwezige leden een positieve intentie 

afgegeven over toelating tot het lidmaatschap van de KDOV van 
professionele musici die bijv. pianist, schoolmusicus of zangdocent zijn. 
Uit nader onderzoek door het bestuur blijkt evenwel dat er op dit 
moment geen erkende bevoegdheid bestaat voor deze categorie 
musici. De HBO-opleiding in het bisdom Rotterdam leidt op tot 
kerkmusicus + dirigent en/of kerkmusicus + organist. Het is niet 
ondenkbaar dat er bij gebleken behoefte in de toekomst in een 
opleiding kerkmusicus + pianist zal komen. 

 
  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
 
Verslag Rechtspositioneel overleg KDOV-RKK op 29 oktober 2019 
Het eerder door de KDOV ingediende discussiestuk over ‘honorering 
voorbereidingstijd’ is in het Economencollege besproken. De overlegdele-
gatie RKK deelde ons hierover mee, dat de animo om hier op in te gaan niet 
groot is na de forse stap die in het afgelopen jaar gemaakt is ten aanzien 
van de honorering van een uur naar vijf kwartier. De economen zeggen: “De 
kerkmusici zullen zelf hierover moeten onderhandelen met hun 
parochiebestuur.” De KDOV heeft daarop ingebracht dat het juist de bedoe-
ling is om te voorkomen dat individuele kerkmusici hierover moeten gaan 
onderhandelen.  
 
Wij hebben herhaald dat kerkmusici aan de KDOV signalen afgeven dat ze 
in toenemende mate tijd moeten besteden buiten de gecontracteerde uren 
voor dirigeren, orgelspelen en repeteren en dat zij hiervoor niet 
gehonoreerd worden. Van KDOV-zijde hebben we hier nog aan toegevoegd 
dat bovendien de huidige salariëring nog steeds fors afwijkt van de 
marktconforme situatie. 
 
Na bovenstaande reactie van de RKK hebben wij onze voorstellen over 
reiskostenvergoeding, reistijd en tussenuren niet meer ingediend. 
 
Voor wat betreft de implementatie van de te honoreren vieringduur naar vijf 
kwartier hebben we enkele praktijkgevallen met de overlegdelegatie 
besproken. De RKK delegatie verwijst voor gevallen waarin de vijf kwartier 
(nog) niet gehonoreerd wordt door naar het parochiebestuur of naar de 
econoom van het betreffende bisdom. Tevens zal in het Economencollege 
worden gevraagd om de regeling nogmaals onder de aandacht van 
parochiebesturen te brengen. 
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Op een vraag van de RKK delegatie of de KDOV nog voorstellen heeft ten 
aanzien van wijzigingen rond de combi-functie, hebben we geantwoord dat 
dit punt niet meer op onze agenda staat. 
 
We hebben de RKK delegatie gevraagd om inzicht in het huidige aantal 
loondienstverbanden. Dat is toegezegd. 
 
Het KDOV-bestuur gaat op zoek naar een opvolger voor Paul Houdijk als 
afgevaardigde van de KDOV in het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor 
Rechtspositionele Aangelegenheden. 
 
Het volgende rechtspositioneel overleg is op 22 april 2020. (BH;TE) 

  

 

Honorering zondagsviering voor kerkmusici naar 
één uur en één kwartier 
Eerder kondigden wij aan dat de honorering van de vieringduur op zondag 
met een kwartier is uitgebreid per 1 januari 2019. Wanneer uw parochie-
bestuur deze aanpassing niet honoreert, terwijl u daar recht op heeft, dan 
horen we dit graag van u. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de 
econoom van uw bisdom. (BH; 7 december 2019) 

  

 

Is uw adres of e-mailadres gewijzigd? 
Wanneer uw adres of e-mailadres is gewijzigd, vragen wij u dit door te 
geven aan penningmeester@kdov.nl. (BH; 7 december 2019) 

 
 

Personalia 
Nieuw adres: 
L.J.H. (Laurens) Wielakker, Hector Treublaan 85, 1251 CG Laren 
R.A.M. (Rita) te Riet, Beltrumseweg 18a, 7151 EW Eibergen (per 11.01.2020) 
 

  

mailto:penningmeester@kdov.nl
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Richard Bot ontvangt bij zijn gouden jubileum als 
kerkmusicus het Ereteken voor Bijzondere 

Verdiensten van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging  

 

 
 
Op zondag 13 oktober 2019 vierde Richard Bot dat hij veertig jaar 
kerkmusicus was in Voorschoten, eerst in de parochiekern Moeder Gods en 
later in de samengevoegde parochiekern St. Laurentius die inmiddels deel 
uitmaakt van de parochie H. Augustinus.  
In een plechtige eucharistieviering in de St. Laurentiuskerk te Voorschoten 
met als hoofdcelebrant mgr. A. van Luyn sdb, oud-bisschop van Rotterdam, 
werd onder leiding van Richard Bot, met Louise Hillen als organist, het 
Amsterdams Blazersensemble en het parochiekoor H. Laurentius de 
feestelijke Missa Brevis in Bes  van Christopher Tambling ten gehore 
gebracht.  
 
Mgr. van Luyn sprak Richard Bot toe en dankte hem voor zijn inzet van 
veertig jaar als kerkmusicus en speldde hem daarvoor de gouden 
Gregoriusmedaille op. 
Tijdens de receptie na de viering werd Richard Bot toegesproken door 
Hans Speetjens, secretaris van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging (NSGV).  Hij memoreerde dat Richard al vanaf de 
jaren 1977/78 lid was van het Diocesaan bestuur van de NSGV.  Richard 
Bot is sinds 2008 Algemeen Voorzitter van de NSGV en vanaf 2016 
voorzitter van de Diocesane Instelling Sint-Gregorius voor liturgische 



 
KDOV-blad Winter 2019 | 5 

muziek in het Bisdom Rotterdam. Daarnaast is hij vele jaren redacteur van 
het Gregoriusblad.  
 

 
 
 
Voor de geschiedenis van de Nederlandse kerkmuziek is hij belangrijk.  In 
zijn “Dikke Bot” heeft hij als promotieonderzoek de geschiedenis van de 
katholieke kerkmuziek beschreven tot medio de zestiger jaren.  
 
Ook is Richard Bot docent Gregoriaans & Katholieke Kerkmuziek aan het 
Conservatorium van Amsterdam sinds 1990. Vanaf 1986 werkt Richard 
voor het Bisdom Rotterdam als medewerker Liturgie & Kerkmuziek en sinds 
2015 als diocesaan referent voor Kerk, Interieur en Kerkelijk Kunst.  
Voor zijn buitengewoon grote verdiensten voor de Nederlandse katholieke 
kerkmuziek is Richard daarom onderscheiden met het Ereteken voor 
Bijzondere Verdiensten van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. 
Richard kreeg van de parochiekern St. Laurentius de Laurentiuspenning 
uitgereikt door de locatie-referent Dirk Gudde die hem uitgebreid toesprak. 
Voor Richard’s vrouw Yvonne en zijn dochter Esmée waren er uiteraard 
bloemen. 
Wij feliciteren Richard van harte met dit mooie jubileum en de drie 
onderscheidingen die hij mocht ontvangen. (BH; oktober 2019) 
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Rede bij de jaarvergadering KDOV 
zoals uitgesproken op 12 oktober 2019 door Ton van Eck. 

 
Hartelijk welkom op deze jaarvergadering in Hengelo, voor de meesten van 
u ver weg, voor sommigen zelfs zo ver dat ze zich hebben afgemeld, maar 
we hebben een goede reden om hier te willen vergaderen. 
 
Immers, ook in het oosten van het land heeft de KDOV leden en zelfs 
kerkmuzikaal zeer betrokken leden zoals Louis ten Vregelaar die hier onze 
gastheer is.  
 
Als bestuur willen we proberen om de jaarvergaderingen geografisch zo te 
spreiden dat ook leden, die wat verder van het centrum van ons land 
wonen, het gemakkelijker wordt gemaakt om eens in de zoveel jaar een 
jaarvergadering bij te wonen. 
 
De St.-Lambertusbasiliek is een prachtig kerkgebouw waar bovendien de 
kerkmuziek bloeit (hetgeen overigens tot de voorwaarden behoort om tot 
basiliek verheven te worden) en waar Louis ten Vregelaar in 2012 het 
initiatief heeft genomen tot het stichten van de koorschool Lambertus die 
we vanmiddag zullen horen en waarover hij na afloop van deze vergadering 
ons nader zal informeren. 
 
Per 1 januari is de nieuwe interdiocesane regeling ingevoerd waarbij de 
gemiddelde duur van de weekendvieringen is gesteld op vijf kwartier. 
Behalve het bisdom Roermond is deze bij alle bisdommen van kracht 
geworden, maar we weten niet of de parochiebesturen deze regeling wel 
hebben ingevoerd. Wanneer dit niet het geval is, zal de kerkmusicus zelf 
aan de bel moeten trekken en verwijzen naar het bisdom. Natuurlijk zijn we 
er trots op dat we dit hebben bereikt, maar we mogen niet op onze 
lauweren rusten voordat de parochiebesturen zich ook aan deze regeling 
zullen houden. 
 
Intussen ligt er alweer een interne notitie over een mogelijke vergoeding 
van voorbereidings- en tussenuren, maar we begrijpen dat we, in deze 
tijden van samenvoeging en krimp, niet onze kaart moeten overspelen; 
eerst moet de vijf kwartiersregeling binnen de parochies zijn doorgevoerd. 
 
Droevig nieuws is dat we het afgelopen verenigingsjaar helaas afscheid 
moesten nemen van onze oud-voorzitter en erelid Paul Houdijk die op 30 
juni op 66-jarige leeftijd is overleden, naar menselijke maatstaven te jong.  
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De Eucharistieviering bij zijn afscheid in de Utrechtse Catharinakathedraal 
had Paul zelf samengesteld. Deze was een mooi voorbeeld van een 
troostende en inspirerende viering waarbij de groep cantores, met wie Paul 
op de zaterdagavonden samenwerkte, de voorzang verzorgde en twee 
collega-vrienden zijn geliefde Maarschalkerweerd-orgel bespeelden. Paul 
zal in onze gedachten blijven. Bij het jaarverslag van de secretaris zullen 
we hem gedenken. 
 
Ons medelid Hans Babeliowsky, zelf 93 jaar oud, stelde op ontroerende 
wijze het bestuur op de hoogte van het overlijden van zijn vrouw. Daaruit 
blijkt hoe belangrijk voor hem de persoonlijke band met de KDOV is. 
 
We maken ons als bestuur natuurlijk wel zorgen om de vergrijzing binnen 
onze beroepsgroep die gelijk opgaat met die in de Kerk. Het enige dat we 
als kerkmusicus kunnen doen, is ons enthousiasme voor dit mooie vak 
bewaren en uit te dragen en onze creativiteit gebruiken om nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen zodat in elk geval de jongere generatie 
kerkbezoekers zich meer aangesproken voelt. Hoe, weet ik ook niet zo 
direct, misschien wel met een koorschool, hoe klein ook. Dat biedt 
misschien de enige mogelijkheid om niet alleen een verjonging van onze 
koren te bewerkstelligen maar ook om een jongere generatie uiteindelijk te 
interesseren voor het vak kerkmuziek. 
 
Nu heb ik mooi praten, want mij is het ook niet gelukt. Ook al ben ik nog zo 
enthousiast tegen de diverse generaties kinderen van de Haarlemse 
Koorschool over mijn werk als organist, in de bijna 20 jaar dat ik daar 
werkzaam ben, heeft nog niet één van hen orgellessen genomen. 
En toch zal er ook daar ooit een opvolger moeten komen….. 
Maar misschien ben ik wel te somber en blijven zich altijd wel jongere 
musici in ons land geïnspireerd voelen door de rooms-katholieke 
kerkmuziek en willen zich daarvoor inzetten.  
 
Dat het vak van kerkmusicus nog steeds aantrekkingskracht heeft blijkt uit 
het feit dat in onze kerken een niet te verwaarlozen aantal uitstekende 
musici van protestantse huize met grote betrokkenheid functioneert (en 
bovendien lid zijn van de KDOV). Blijkbaar staat bij de protestanten de 
kerkmuziek hoger op de agenda dan bij onze kerkelijke overheid. 
 
Kortom, ik heb geen pasklare oplossing, maar we zouden er allen wel over 
na moeten denken hoe we ons vak beter kunnen promoten. 
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Jaarverslag KDOV 2018 – 2019  
zoals gepresenteerd tijdens de jaarvergadering op 12 oktober 2019 door 

Stephan van de Wijgert 
 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op zaterdag 11 oktober 2018 
in een ruimte naast de St.- Catherina-kathedraal te Utrecht.  
In 1468 begonnen de karmelieten aan het bouwen van de kerk en het 
klooster dat nu bekend staat als de Cathrijnekerk. Het kloostercomplex 
herbergt het museum het Cathrijneconvent. In 1815 werd de kerk 
teruggeven aan de katholieken en in 1853 werd ze tot kathedraal verheven. 
In 1900 werd het schip door architect Alfred Tepe met één travee naar het 
westen toe verlengd. De nieuwe westpartij, kreeg een 53 meter hoge toren 
die geïnspireerd is op die van het stadhuis in Kampen. Veel neogotische 
elementen zijn bij een restauratie in de jaren 50/60 van de 20e eeuw 
verdwenen In 2003 bleek het mogelijk om de veertien kruiswegstaties van 
Mengelberg uit 1898 in de kerk te herplaatsen. 
De Kerk bevat vier orgels namelijk het hoofdorgel van Maarschalkerweerd 
een Engels orgel uit 1852. Een kabinet-orgel uit 1770 en een kistorgel. 
Er was ’s middags achteraf gezien een heel bijzonder muzikale programma. 
De ons ontvallen Paul Houdijk. bracht samen met zijn collega Wouter van 
Belle een afwisselend programma met muziek van Lefébure Wely, Dubois, 
Franck, de Klerk en Strategier.  
De meeste van ons zullen wel weten dat er in 2018 plannen waren om 
vanwege financiële tekorten deze kerk aan de eredienst te onttrekken. Op 2 
maart werd bekend gemaakt dat kardinaal W.J. Eijk het besluit had 
genomen deze procedure stop te zetten. Goed nieuws voor katholiek 
Nederland dat een kerk met zo’n rijke geschiedenis zijn functie behoudt. 
 
Het Algemeen Bestuur vergaderde in het afgelopen verenigingsjaar 
driemaal telefonisch op 30 november 2018, op 15 februari en op 24 
september 2019. Het Dagelijks Bestuur heeft de lopende zaken 
afgehandeld via e – mails en telefoongesprekken.  
Het bestuur bestaat uit Ton van Eck (voorzitter), Ruud Huijbregts (vice-
voorzitter), Naoko Shimizu (secretaris intern), Stephan van de Wijgert 
(secretaris extern), Ben Hillen (penningmeester). 
De KDOV heeft momenteel 145 leden. 
Eric Fennis, geestelijk adviseur en bestuurslid van de KDOV werd op 15 
juni tot priester gewijd. Hij is als pastoor verbonden aan de Sint Nicolaas 
basiliek in Amsterdam. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tepe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Travee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kampen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisweg_(religie)
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Per 1 januari 2019 werd in Nederland van kracht de door de KDOV bepleite 
uitbreiding van de te honoreren vieringduur in de zondagsliturgie met 1 
kwartier van 1 uur naar 5 kwartier.  
Het bestuur werkt aan het realiseren van een honorering voor 
voorbereidende werkzaamheden. 
Het bestuur heeft in het overleg met de kerkelijke delegatie gesproken over 
de opstelling van het Bisdom Roermond inzake de honorering van de 
vieringduur met 5 kwartier. 
Het bestuur heeft aan de kerkelijke delegatie meegedeeld dat met de 
verbeteringen van de afgelopen jaren de honorering van kerkmusici anno 
2019 nog steeds niet marktconform is.   
 
Het KDOV-blad verscheen vier keer en voorzag onze leden van 
interessante artikelen, zoals bijvoorbeeld het artikel van Sanne Breedveld; 
‘Overleven als creatieveling in een wereld bepaald door algoritmes. 
Daarnaast waren er 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 dit jaar weer jubilea van onze leden aan de orde:  
René Verwer vierde op 1 februari dat het 40 jaar geleden was dat hij de 
vaste koorleider/organist werd van de OLV ten Hemelopneming in 
Werkhoven. René Verwer is ook werkzaam als kerkmusicus in de basiliek 
van IJsselstein. Hij is redacteur van het blad “Het orgel" en recensent van 
het blad “Luister”. 
 
Jos Laus vierde op 26 mei zijn vijftig jarig jubileum als kerkmusicus. Jos 
Laus is dirigent en organist van de St. Jacobus de Meerdere kerk in Den 
Haag en werd die dag koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.  
 
Ton Klos vierde op 20 mei zowel zijn 85e verjaardag als zijn 65-jarig 
jubileum  als organist en dirigent. Hij was onder andere 40 jaar organist van 
de Antoniuskerk te Aerdenhout en zijn boeiende levensverhaal is te lezen in 
het Zomer nummer van het KDOV-blad. 
 
De volgende leden zijn ons ontvallen:  
Jos Krönenberg, Herman Funnekotter en ons ere-lid Paul Houdijk.  
 
Laten we hen gedenken met een minuut stilte. 
 
Daarmee eindigt een rustig verenigingsjaar, 
Haarlem/Utrecht, 11 oktober 2019  Naoko Shimizu / Stephan van de Wijgert 
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Presentatie Koorschool Lambertus, Hengelo 
 
Aansluitend aan de lunch na de KDOV-jaarvergadering op 12 oktober 2019 
in de pastorie van de H. Lambertuskerk in Hengelo heeft de Koorschool 
Lambertus o.l.v. Louis ten Vregelaar en organist Maarten Wilmink een 
presentatieconcert gegeven voor de aanwezige KDOV-leden, ouders en 
andere belangstellenden. 
Op hun website staat het volgende over het koor: “De koorschool 
Lambertus is een zangopleiding voor kinderen van 4 tot ongeveer 15 jaar. 
De koorschool kent 3 groepen: groep C voor kinderen vanaf 5 jaar, groep B 
voor kinderen vanaf 8 jaar en groep A vanaf 12 jaar. Er wordt op 
professioneel niveau gewerkt aan de muzikale vorming van de kinderen en 
laat hen kennismaken met de grote schat aan koormuziek.” 
De koorschool is door de dirigent ongeveer 7,5 jaar geleden opgezet en 
kent een dertigtal jeugdleden verdeeld over drie groepen. Het is een aparte 
stichting, die ook lid is van Pueri Cantores Nederland.  
 

In het eerste gedeelte zongen 
de groepen A en B van de 
Koorschool enige 1-stemmige 
vaste misdelen van F. 
Caudana, G. Haverkate, A. de 
Kort en L. ten Vregelaar. Ze 
werden daarbij begeleid door 
de 18-jarige organist Maarten 
Wilmink op het Vermeulen-
/Adema-orgel. De leden 
moesten er ‘even inkomen’. 
Het aansluitende Ave Maria 
van C. Franck werd keurig 
ingetogen en zuiver gezongen 
en het deels 2-stemmige A 
Festive Gloria van J. Althouse 
klonk degelijk.  
Het C-koor (acht leden) zong 
vóór in de kerk met 
elektrische piano in vlot tempo 
een soort mix van 6 liederen. 
Tenslotte weer de groepen 
A+B  (14 meisjes, 5 jongens) 
op dezelfde plek een aantal 1- 
en 2-stemmig stukken en 

De groepen A en B van de Koorschool Lambertus 
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samen met groep C een 3-stemmige canon van R. Robinson. Al met al een 
optreden waar menig katholiek kinderkoor jaloers op zou moeten zijn, 
omdat de dirigent maar maximaal 1 uur per week kan repeteren en toch 
deze kwaliteit weet te halen uit de kinderen. Compliment voor de dirigent! 
Helaas mist het koor sinds kort een tweetal jongenssopranen, die net de 
‘baard in de keel’ hebben en dus niet meer die mooie, stevige, heldere 
jongensstem konden laten horen.  
 

 
Dirigent Louis ten Vregelaar en organist Maarten Wilmink bespreken het concert na afloop 

 
De pas 18-jarige organist, opgeleid door de dirigent en sinds kort studerend 
bij Ben van Oosten, speelde een volwassen repertoire:  Cortège et litanie 
(M. Dupré) met een mooie opbouw, een m.i. iets te snel (voor de akoestiek 
van die kerk) Sonate V, Allegro (J.S. Bach) met een mooie registratie,  
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de Sicilienne (uit 24 pièces de Fantaisie; L. Vierne), dat een iets lichtere 
registratie en duidelijkere frasering verdient, gevolgd door twee gedeeltes 
uit La Natavité van O. Messiaen: Les enfants de Dieu met een prima 
gedurfd begin uitmondend in een ingetogen slot en Dieu parmi nous, dat 
een geweldig en forse/stevige afsluiting van het orgelconcertgedeelte was.  
Duidelijk is, dat de organist tevens ook zanger is, want zijn vertolking 
‘ademt’! Hij zou een prima eerste studentlid van de KDOV kunnen zijn. Nu 
maar hopen dat hij lid wordt en vele jongeren zullen volgen. Voor meer info 
over de Koorschool: www.koorschoollambertus.nl . (Ruud Hoogenboom) 
 

Kleine ondernemersregeling (KOR) en zzp’ers 
 
Per 1 januari 2020 verandert de afdrachtvermindering in de kleine 
ondernemersregeling (KOR), waardoor zzp’ers voortaan geen korting meer 
krijgen op de door hen af te dragen BTW. Dit, en de verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), leidt tot meer verplichtingen, 
hogere kosten en minder belastingvoordeel. Met deze regeling worden 
“culturele en creatieve zzp’ers onevenredig hard in de portemonnee 
getroffen”, aldus Peter van den Bunder, belangbehartiger van 
Kunstenbond. De nieuwe KOR is alleen interessant voor zelfstandigen die 
structureel minder dan 20.000 euro omzetten. Om de fiscale verschillen 
tussen zzp’ers en werknemers te verkleinen wordt de zelfstandigenaftrek 
stapsgewijs verlaagd. Ook de verplichte AOV stuit de Kunstenbond tegen 
de borst: “Wij pleiten voor een ondergrens in de premiebetaling en 
solidariteit van kapitaalkrachtige zzp’ers. Verder willen wij dat in de eerste 
twee jaren er een vrijstelling komt voor mensen die alternatieve 
mogelijkheden voor zichzelf geregeld hebben zoals bijvoorbeeld een 
broodfonds. En het moet een verzekering zijn die uitgaat van het eigen 
beroep”. Al met al voor KDOV-leden die het betreft voldoende reden om 
‘het huiswerk’ hiervoor tijdig te doen en op zoek te gaan naar de juiste 
informatie. Voor meer info: www.belastingdienst.nl en www.kunstenbond.nl 
. (RH; bron: ZingMagazine, dec./jan. 2019/2020) 
 

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

http://www.koorschoollambertus.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
http://www.kunstenbond.nl/
mailto:redactie@kdov.nl
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Over de verloren zang van de Mozarabische ritus 
 
Tegen het einde van de elfde eeuw, in het jaar 1080, werd op het Concilie 
van Burgos besloten om de Mozarabische ritus definitief af te schaffen. Op 
de achtergrond daarvan speelden gebeurtenissen die op Palmzondag 9 
april 1077 zouden hebben plaatsgevonden. Deze gebeurtenissen worden 
vermeld in de Crónica Naierensis, een twaalfde-eeuwse kroniek van de 
benedictijnen van Santa Maria la Real in Nájera, een klein plaatsje in de 
Rioja, de vroegere hoofdstad van Navarra.  
 Koning Alfons VI van León, die een groot voorstander was van de 
afschaffing van de Mozarabische ritus ten gunste van de Roomse ritus, had 
Gods oordeel gevraagd. Twee ridders, die elk één van de riten 
vertegenwoordigden, zouden elkaar in een toernooi bevechten. De ritus van 
de winnende ridder zou worden aangenomen. Na een verwoede strijd, won 
de ridder die de oude ritus vertegenwoordigde. De pleitbezorgers van de 
Roomse ritus waren niet tevreden en vroegen om een nieuwe test. Van 
elke ritus zou een gebedenboek in het vuur worden gegooid. Het boek dat 
niet zou verbranden zou de winnende ritus aanwijzen. Terwijl het Roomse 
boek verbrandde, sprong het andere uit het vuur. Volgens de kroniek 
schopte de koning het boek terug en toen verbrandde het.  
 Hoe het ook zij, de afschaffing van de Mozarabische ritus en de 
invoering van de Roomse vonden niet op één dag plaats. Zo was de 
Roomse ritus al in de negende eeuw in gebruik in Catalonië, waar de lex 
romana en het Benedictijns kloosterleven meteen na de bevrijding van de 
Islam werden aangenomen. Er zijn aanwijzingen dat in andere delen van 
het schiereiland nog veel eerder Roomse praktijken in omloop waren. In de 
villa van Torre de Palma, bij Braga in Portugal, wijst een baptisterium uit de 
zesde eeuw of eerder, op Roomse gebruiken waarover in 538 in een brief 
van paus Virgilius aan bisschop Profuturo wordt gesproken. Meer zekerheid 
krijgen we in de elfde eeuw. In 1067 gaat het klooster van Leyre in Navarra 
over tot de Roomse ritus. Op 22 maart 1071, tijdens de Sext, volgt San 
Juan de la Peña in Aragon. In 1079 volgt Sahagun bij León, waar de 
praktijk van Cluny wordt ingesteld.  
 Om eenheid in zijn rijk te bewerkstelligen had Karel de Grote 
geprobeerd eenheid in de liturgie aan te brengen. Met de afschaffing van 
de Mozarabische ritus zou vrijwel al het verzet tegen die eenheid 
verdwenen zijn. Alleen de Ambrosiaanse ritus heeft dat overleefd. In 
Milaan, de stad van Ambrosius, is die ritus nog steeds in gebruik. 
Ongetwijfeld ging het vooral om machtspolitiek. Maar om die politiek door te 
voeren werd er een beroep gedaan op rechtzinnigheid. In de Mozarabische 
ritus waren veel ‘stokken’ te vinden om de ‘hond’ te slaan.  
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(advertentie) 

Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige 
kerkmusicus zoekt de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag voor de 
geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere een 
 

KERKMUSICUS (I) M/V 
  
De kerkmusicus bespeelt de orgels en dirigeert de gregoriaanse schola 
cantorum, het gemengd koor Cantemus Domino en de Sint Jacobuscantorij 
tijdens eucharistievieringen, uitvaarten, huwelijksvieringen en andere niet-
eucharistievieringen. Tevens verzorgt hij orgelconcerten georganiseerd 
door het Haags Orgel Kontakt. 
 
- De St.-Jacobuskerk is een rijksmonument en beschikt over twee orgels: 

hoofdorgel Adema/Maarschalkerweerd (1891/1977/2010, III, 57), 
altaarorgel Laus/Sloof (2016, II, 16).  

- De Schola Cantorum verzorgt de gregoriaanse ordinarium en/of 
proprium gezangen tijdens de eucharistieviering op zondag om 10.15. 

- Cantemus Domino is opgericht in 1890 en zingt tijdens de 
eucharistieviering op zondag om 10.15 uur en op belangrijke liturgische 
feesten. Het koor heeft een breed repertoire van vierstemmige missen 
en motetten a capella/met orgelbegeleiding/incidenteel met solisten en 
instrumentaal ensemble.  

- De Sint Jacobuscantorij verzorgt de Nederlandstalige liturgische 
gezangen op zondag tijdens de eucharistieviering van 12.00 uur. 

 
Het betreft een zogenaamde gecombineerde functie (dirigent/organist) 
waarvoor een eerste graad bevoegdheid is vereist conform de 
Interdiocesane Regeling voor de kerkmuziek. 
De kerkmusicus heeft kennis van, inzicht in en affiniteit met de rooms-
katholieke liturgie. 
 
Wij bieden de kans om te spelen op monumentale orgels en bij te dragen 
aan het uitvoeren en ontwikkelen van de traditie van de gezongen Latijnse 
en Nederlandstalige liturgie met een breed repertoire aan liturgische 
muziek. 
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Het betreft een aanstelling voor 7 uur per week exclusief uitvaarten, 
huwelijken, andere liturgievieringen en orgelconcerten. Zie voor de 
uitgebreide functieomschrijving:   
 
www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere/koren/ 
 
Reactie uiterlijk vóór 1 februari 2020 aan het Parochiesecretariaat,  
Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag, tel. 070 820 98 66,  
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 
 
www.rkdenhaag.nl.  
 

 
Zo zijn de teksten van veel gezangen geen letterlijke Bijbelcitaten, maar 
collages die bovendien vaak expliciet op de gelovigen zijn toegesneden.  
Niet zelden zijn er ook fouten of slordigheden in het Latijn te vinden. Zelfs 
zou men allerlei muzikale details aan kunnen grijpen om te ritus om zeep te 
helpen. Een gezang vertelt bijvoorbeeld het verhaal uit Exodus waarin God 
tot Mozes zegt "beklim de berg naar Mij". Dan beklimt Mozes de berg, en 
God daalt naar hem af. In het gezang hebben deze gecursiveerde woorden 
melisma's die niet alleen de betreffende beweging uitdrukken, maar die ook 
als een uitdrukking van de ontmoeting van God en Mozes kunnen worden 
gezien. Ten slotte zou men het repertoire als geheel als niet rechtzinnig 
kunnen opvatten. In tegenstelling tot het Gregoriaans, waar gezangen in 
verschillende handschriften vrijwel altijd identiek worden overgeleverd, zijn 
Mozarabische gezangen, als ze al in meerdere handschriften zijn te vinden, 
meestal erg verschillend.  

Toledo, het centrum van de Spaanse kerk, bleef buiten schot. In 
1085 werd de stad terugveroverd op de Islam. Vanwege hun heldhaftigheid 
kregen zes parochies van de stad van paus Gregorius VII het privilege om 
de oude ritus te mogen blijven volgen. Die parochies bestaan nog steeds: 
Santas Justa y Rufina, Santa Eulalia, San Sebastian, San Marcos, San 
Lucas en San Torcuato. Het was ook in Toledo dat in het jaar 589 het 
Visigotisch koninkrijk werd bekeerd tot het katholicisme. Sindsdien werd de 
oude ritus vormgegeven. Dat gebeurde vooral onder Isidoor van Sevilla 
(560-636), die de ritus in detail heeft beschreven. Uit de zevende eeuw zijn 
meerdere componisten bekend: Johannus van Saragossa (580-631), 
Conantius van Palentia (580-639), Braulio van Saragossa (590-651), 
Eugenius van Toledo (†657) en diverse anderen. De Visigotische ritus werd 
na de Islamitische verovering van 711 gewoonlijk aangeduid als de 
Mozarabische ritus, naar de christenen die onder Arabische heerschappij 
leefden. De ritus is altijd zo blijven heten.  

http://www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-jacobus-de-meerdere/koren/
mailto:parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
http://www.rkdenhaag.nl/
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 Omdat de ritus eind elfde eeuw werd afgeschaft, is de 
Mozarabische zang vrijwel uitsluitend bewaard in neumen in campo aperto; 
dat wil zeggen tekentjes in het lege veld, zonder dat die worden gerelateerd 
aan lijnen die de melodische intervallen vastleggen. Precies in de tijd dat 
Guido van Arezzo de vierlijnige notenbalk uitvond, werd de Mozarabische 
ritus afgeschaft. Daardoor is de zang voor ons verloren. Omdat de boeken 
van deze ritus niet meer nodig waren, bleven ze vergeten in bibliotheken 
liggen of werd het kostbare perkament hergebruikt voor andere boeken. Er 
zijn slechts een veertigtal handschriften bekend met Mozarabische 
neumen. De helft hiervan zijn fragmenten. Het meest volledige handschrift 
is het Antifonale van León (E-L 8). Dat werd in het begin van de tiende 
eeuw geschreven en bevat de gezangen voor Mis en Officie voor het hele 
kerkelijk jaar. Op twee miniaturen na en een paar bladzijden aan het einde, 
is het nog volledig. Op ongeveer 300 vel perkament staan meer dan 3000 
gezangen genoteerd in een zeer rijk neumenschrift, waarin we helaas geen 
intervallen kunnen lezen. In totaal zijn er ruim 5000 gezangen in neumen 
bewaard gebleven. Die neumen zijn overigens zeer verschillend van 
karakter in Noord- en Zuid-Spaanse bronnen.  
 Eind vijftiende eeuw begon kardinaal Francisco Jiménez de 
Cisneros (1436-1517), stichter van de Complutense Universiteit van Madrid 
en verzorger van de eerste gedrukte polyglot-Bijbel, aan de restauratie van 
de Mozarabische ritus. Op basis van handschriften in Toledo maakte hij 
een nieuwe uitgave. Dat was goed mogelijk voor de gebeden en leverde 
een Missaal (1500) en een Brevier op (1502). Niemand had echter 
geprobeerd om de meanderende Visigotische neumen naar een melodisch 
leesbare notatie te vertalen. Wat er was bewaard en werd gezongen was 
mondeling overgeleverd. Maar na vijf eeuwen kun je er zeker van zijn dat 
de zang niet hetzelfde is gebleven. De melodieën in de nieuwe zangboeken 
komen dan ook niet overeen met die welke in de oudste handschriften 
bewaard zijn gebleven. Ze zijn bovendien geschreven in een ritmische 
notatie die we ook niet aan de oude handschriften kunnen relateren. In een 
zeldzaam geval kan men echter iets van de oude traditie terugvinden.  
 De boeken die onder Cisneros, vooral door Alonso Ortiz (1455-
1503), werden gepubliceerd, werden gebruikt in de Corpus Christi-kapel, de 
zogenoemde Mozarabische kapel van de kathedraal van Toledo. Cisneros 
had deze kapel ingericht met een college van dertien priesters die dagelijks 
de Mis en de Getijden moesten verzorgen. Bij het Missaal hoort daarom 
een Liber omnium offerentium (Cantoral III) dat gezangen en formules voor 
het ordinarium van de Mozarabische Mis bevat. Daarnaast zijn er boeken 
die de propriumgezangen voor het liturgisch jaar bevatten (Cantoral I) en de 
gezangen voor de heiligenfeesten (Cantoral II). Cantoral IV, Agenda 
Mortuorum, bevat het dodenofficie. De melodieën in deze boeken, hoewel 
veelal niet authentiek Mozarabisch, bevatten mogelijk niet eerder ontdekte 
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overeenkomsten met vroeger tijden. In ieder geval zijn het getuigen van de 
zang in zestiende-eeuws Toledo. In 1770 heeft kardinaal Francisco Antonio 
de Lorenzana (1722-1804) een heruitgave verzorgd van het Missaal en vijf 
jaar later van het Brevier. De zangboeken van Cisneros zijn pas in 2011 als 
facsimile in druk verschenen. De edities van Lorenzana worden nog steeds 
gebruikt in de Mozarabische kapel. Daar worden eigenlijk alleen teksten 
gereciteerd.  

Vanaf eind negentiende eeuw, toen de monniken van Solesmes 
werkten aan de restauratie van het Gregoriaans, werd er ook serieuze 
studie gemaakt van de neumen en de liturgie van de vroege Spaanse Kerk. 
Er werd onvermoeibaar gezocht naar originele bronnen. Die bronnen doken 
op in Spanje, in Parijs, in Londen en elders, maar vrijwel alles was 
geschreven zonder lijnen. Er zijn slechts een paar uitzonderingen. De 
Koninklijke Academie voor Geschiedenis in Madrid heeft een tiende-eeuws 
Liber Ordinum (E-Mh 56), geschreven voor het klooster van San Millán de 
la Cogolla in de Rioja. In dit handschrift zijn de neumen voor het 
dodenofficie weggekrast, waarschijnlijk in de twaalfde eeuw. In plaats van 
de Mozarabische neumen zijn er Aquitaanse neumen geschreven.  
Die staan weliswaar niet op lijnen, maar de noten zijn zo precies 
gepositioneerd, dat de intervallen gemakkelijk kunnen worden afgeteld. Er 
is vaak alleen geen verschil te zien tussen halve en hele noten. Maar dat 
probleem is in de meeste gevallen oplosbaar, omdat er ook bekende, 
Gregoriaanse, psalmtonen bij de antifonen staan aangeven. De Aquitaanse 
notatie is dus melodisch te ontcijferen. In een elfde-eeuws Liber Ordinum 
(E-SI 4) in het klooster van Santo Domingo de Silos, heeft ook iemand 
neumen weggekrast en vervangen door Aquitaanse noten. Hier gaat het 
om de drie antifonen voor de voetwassing op Witte Donderdag. Een 
Aquitaans handschrift dat in Parijs wordt bewaard (F-Pn 776) bevat nog 
twee preces (gebeden op muziek). In totaal gaat het om 21 relatief 
eenvoudige stukken die in 1929 allemaal in kwadraatschrift op vier lijnen 
zijn uitgegeven in de monografie van de benedictijnen Casiano Rojo en 
Germán Prado: El Canto Mozárabe.  
 Na de publikatie van Rojo en Prado zijn er maar een paar 
gezangen aan dit lijstje toegevoegd. In feite bevat hun boek één van deze 
gezangen, het responsorie De manu inferni, dat behalve in het Liber 
Ordinum, met een iets andere melodie óók in Cantoral IV van Cisneros 
staat. De benedictijnen voegden later nog een melodie aan het lijstje toe: 
één van drie Gloria's die achter in het antifonale van León staan. Een ander 
responsorium van het dodenofficie, Dies mei transierunt, is door 
verschillende auteurs herzien van een eerste modus naar een derde 
modus. Dit heeft te maken met de eigenaardigheid van de Aquitaanse 
notatie. Één van deze auteurs, Luca Ricossa, heeft recentelijk twee nieuwe 
melodieën gevonden.  
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In Cantoral II staat bij 
het gemeenschappelij-
ke voor één maagd een 
antifoon, Inter medios 
cleros, die vrijwel exact 
overeenkomt met de 
neumen van een 
alleluiaticus in het 
antifonale van León. 
Ook vond hij een 
syllabisch antifoontje, 
Miserere mei Deus, in 
de Romeinse Lauden 
van de maandag dat 
exact overeenkomt met 
een antifoontje in de 
Mozarabische Metten 
van de maandag. Eind 
vorige eeuw heeft 
Carmen Rodriguez 
Suso nog zes antifonen 
gevonden in een 
vijftiende-eeuws 
pontificale uit Gerona. 
Maar net als bij de 
Cisneros Cantorales is 
er behalve de tekst 
nauwelijks een verband 
met de oude ritus.  

Behalve deze bewaarde melodieën weten we nog een en ander 
over het Mozarabisch melos. Zo hebben Giacomo Baroffio en Kenneth 
Levy vastgesteld dat een aantal van de sacrificia in het antifonale van León 
melodisch verwant moeten zijn geweest met Gregoriaanse, Ambrosiaanse 
en Oud-Romeinse offertoria op dezelfde tekst. Het gaat om slechts vier 
stukken, maar de sacrificia zijn wel de langste en meest complexe stukken 
uit de traditie. Die lengte is ook meteen de reden dat men die verwantschap 
heeft kunnen vaststellen. Er is in deze stukken namelijk duidelijk sprake van 
een vergelijkbaar aantal noten per lettergreep. Tenslotte heeft Luca 
Ricossa nog een aantal reconstructies gemaakt van Mozarabische 
gezangen die in andere tradities voor vergelijkbare liturgische 
gelegenheden zijn te vinden op dezelfde tekst, en die mogelijk melodisch 
verwant zijn.  
 

Inter medios cleros in Cantoral II 
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Inter medios cleros, reconstructie met daarboven de neumen van León 

 
 Deze laatste ontdekkingen zijn voor mij aanleiding geweest om met 
behulp van de computer op zoek te gaan naar gezangen die overeenkomen 
met wat we weten van de verloren zang. Meer daarover is te vinden op mijn 
website. Daar vindt u, behalve een aantal gedetailleerde papers, ook 
video’s met uitvoeringen van computationeel gerealiseerde melodieën 
waarbij het handschrift meeloopt. Ook zijn er enkele video’s met 
reconstructies van Luca Ricossa alsmede van liturgische zang uit verwante 
tradities. Resultaten zijn ook maandelijks te volgen in de Papegaai aan de 
Amsterdamse Kalverstraat. Zie mijn website: http://www.gregoriana.nl 
(Geert Maessen) 
 
Literatuur/bronnen: 
* Deze tekst is een bewerking en uitbreiding van de tekst in het boekje bij onderstaande CD, 
die onder andere de 21 gezangen van Rojo & Prado met neumen en noten:  
Chant Mozarabe, Canto Mozarabe, Mozarabic Chant, Schola Antiqua de España o.l.v. 
Laurentino Saenz de Buruaga; JADE 74321 39410-2, 1994  
* Website van de auteur: http://www.gregoriana.nl/ 
* Zie ook: https://www.concertzender.nl/programma/bonum-est-62/  

 

http://www.gregoriana.nl/
http://www.gregoriana.nl/
https://www.concertzender.nl/programma/bonum-est-62/
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Het antifonale van León 
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Dromen als Messiaen: een audiovisuele 
orgelperformance 

Stel je voor: een intense 
audiovisuele performance met 
verglijdende beelden en kleuren 
op een orgel. In ‘Dromen als 
Messiaen’ duik je voor even in 
de bijzondere wereld van de 
Franse organist en componist 
Olivier Messiaen (1908-1992).  
De concertreeks is in de winter 
van 2019 en 2020 in meerdere 
kerken in Nederland te ervaren. 
De première vindt plaats op 
woensdag 11 december in de 
Eusebiuskerk in Arnhem. 
Daarna is de audiovisuele orgel-
performance te bewonderen in 
onder andere Zutphen, 
Amsterdam, Leeuwarden, Dor-
drecht en Goes.  
 

 
Kleurenanimaties: klank in kleur 
Voor Olivier Messiaen waren klank en kleur onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In ‘Dromen als Messiaen’ wordt zijn stuk ‘La Nativité du 
Seigneur’, gebaseerd op het kerstverhaal, uitgevoerd als een dynamische 
orgelperformance waarin klank en kleur samenkomen. Tijdens het 
orgelconcert projecteert audiovisueel componist Marcel Wierckx live-
gegenereerde beelden op het orgel. Deze visuals zijn geïnspireerd op 
pasteltekeningen die de Franse schilder Charles Blanc-Gatti (1890–1966) 
maakte naar aanleiding van een van de eerste uitvoeringen van het stuk in 
1936. De beelden in ‘Dromen als Messiaen’ zijn integraal verbonden aan de 
specifieke klankkleur dat bij elk orgel verschillend is en elk orgel wordt 
bespeeld door de ‘eigen’ huisorganist, waardoor iedere uitvoering uniek is.  
 
Een ervaring in het huis van de organist 
Als bezoeker laat je je een uur lang onderdompelen in een concert waarin 
het orgel niet alleen het auditieve, maar ook het visuele brandpunt is. Deze 
bijna-meditatieve ervaring, waarbij orgelmuziek en visuals op bijzondere 
wijze op je afkomen, vindt plaats in het huis van de organist: de kerk. Een 
bouwwerk dat iedereen op een andere manier bekijkt en beleeft. Het is al 
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eeuwen een plek van samenkomst en verbinding, vooral rond de kersttijd. 
Tijdens ‘Dromen als Messiaen’ stap je de kerk in en beleef je de muziek en 
de locatie op een nieuwe manier zonder prikkels van buitenaf. Misschien 
wel zoals Messiaen dat ooit zelf zag.  
 
Data 
Woensdag 11 december: Eusebiuskerk, Arnhem première door Johan Luijmes (gratis toegang) 
Vrijdag 13 december: Walburgiskerk, Zutphen-Johan Luijmes (€15 aan de deur) 
Zaterdag 14 december: Orgelpark, Amsterdam-Johan Luijmes (toegang €17.50/10.00, 
tickets:www.orgelpark.nl) 
Maandag 16 december: Jacobijnerkerk, Leeuwarden-Theo Jellema (toegang €10) 
Vrijdag 20 december: Grote Kerk, Dordrecht-Cor Ardesch (toegang €10) 
Woensdag 27 december: Grote Kerk, Goes-Arno van Wijk (toegang €10) 

 
Over ‘Dromen als Messiaen’ is 
gerealiseerd door audiovisueel 
componist Marcel Wierckx, en 
musicus Johan Luijmes,naar een idee 
van laatstgenoemde. Marcel Wierckx 
zorgt samen met verschillende 
stadsorganisten voor de uitvoeringen. 
‘Dromen als Messiaen’ is een initiatief 
van Stichting OpenOor. Het doel van 
Stichting OpenOor is om bestaand en 
nieuw publiek warm te maken voor 
vernieuwende multidisciplinaire 
muziekvoorstellingen van hoogstaand 
niveau, waarbij het orgel een rol 
speelt.  
Meer informatie vind je op: 
www.dromenalsmessiaen.nl . 
(persbericht, 12 november 2019)  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tickets:www.orgelpark.nl
http://www.dromenalsmessiaen.nl/
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Zes eeuwen kloosterhistorie per muisklik 
toegankelijk gemaakt 

 
De geschiedenis van de Norbertinessen van klooster Sint-Catharinadal te 
Oosterhout is deels digitaal toegankelijk gemaakt. Het archief was tot 7 
november 2019 alleen te zien in de priorij zelf, maar nu zijn van de ruim 
52.000 stukken er 1049 uit de periode tot 1900 gedigitaliseerd door het 
Brabants Historisch Informatie Centrum en in te zien op www.bhic.nl . 
 
De geschiedenis van het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal verliep 
niet bepaald rustig. Al sinds 1647 huizen de zusters in de Blauwe Camer, 
een voormalig kasteeltje in Oosterhout. Ze kwamen er niet uit vrije wil 
terecht. Oosterhout was voor de norbertinessen een toevluchtsoord in 
bange dagen. Het gaf hun de mogelijkheid als enige klooster in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden onafgebroken te kunnen blijven 
functioneren. 
 
Voor de oorsprong van dit klooster moeten we naar de omgeving van 
Wouw en Roosendaal. Daar wist een zekere Servatius van Breda, een 
persoon die relaties met de toenmalige heren van Breda onderhield, in 
1271 een groep vrouwen bijeen te brengen bij een kapel. Hij voorzag hen 
van inkomsten. De heren van Breda deden hetzelfde en wierpen zich 
bovendien op als beschermheer. De zusters werden opgenomen in de orde 
der norbertijnen, die in 1121 door Norbertus van Gennep in het Noord-
Franse Prémontré gesticht was. 
 
Hun woonplaats en goederen werden echter al spoedig bedreigd door 
overstromingen. Daardoor werden ze gedwongen te verhuizen en 
vestigden ze zich juist buiten de stadsmuur van Breda. Tot circa 1500 
verliep hun leven daar zonder noemenswaardige verstoringen. Rond die tijd 
moesten ze zich echter gaan houden aan strengere regels. Stadsuitbreiding 
van Breda en de opkomst van de Reformatie leidden bovendien tot 
economische en religieuze onrust. Deze crisis ging gepaard met politieke 
troebelen. Willem van Oranje, de heer van Breda, moest wijken voor de 
hertog van Alva. De daarop volgende machtswisselingen in de stad  (nu 
eens Spaans, dan weer Staats) hadden hun weerslag op het klooster. 
Uiteindelijk moesten de zusters de stad verlaten en verhuisden ze naar een 
kasteeltje in Oosterhout. Het klooster in Breda, tot staatseigendom 
verklaard, werd verbouwd tot kazerne. Hun andere bezittingen konden ze 
grotendeels behouden. Hun bestaan in Oosterhout werd in de Franse tijd 
wederom bedreigd, maar het houden van school garandeerde hun 
voortbestaan. Tot op de dag van vandaag wonen de zusters daar, nog 

http://www.bhic.nl/
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steeds als norbertinessen, door zich voortdurend aan te passen aan de 
tijdgeest. 
 
Het klooster heeft het archief altijd met zich meegenomen. Over het 
overbrengen van het archief vanuit Wouw naar Breda in 1295 is niets 
bekend, evenmin als van de jaren daarna. Bij de nadering van de Gelderse 
legeraanvoerder Maarten van Rossum brachten de zusters zichzelf in 
veiligheid in Geertruidenberg en een kist met documenten in Dordrecht. Bij 
het uitbreken van de Beeldenstorm in 1566 meenden ze dat het archief in 
’s-Hertogenbosch veiliger lag. Ook bij volgende verhuizingen voerden de 
zusters het archief met zich mee. Tot op de dag van vandaag berust het in 
het klooster. Desondanks zijn er vele archiefstukken verloren gegaan. 

Er zijn diverse Anti-
phonaria, hymneboe-
ken, Graduales en 
zelfs een koorboek uit 
de 16e – 18e eeuw 
(HS 62-100) in te zien. 
Kortom, voor specia-
listen een mooie bron 
vanuit de premon-
stratenzer traditie!  De 
geestelijke, politieke 
en economische acti-
viteiten hebben dus 
veel sporen nagelaten 
in de vorm van 
archieven en hand-
schriften, alle van 
groot belang voor de 
meest uiteenlopende 
onderzoeken.  
 
Tot voor kort waren ze 
enkel te raadplegen in 
Sint-Catharinadal zelf. 
In 2016 kon het 
Brabants Historisch 
Informatie Centrum 

(BHIC) via Metamorfoze, Nationaal programma voor het behoud van het 
papieren erfgoed, deze oude documenten tot ongeveer 1900, materieel 
laten verzorgen en digitaliseren, zodat ze niet meer fysiek geraadpleegd 
hoeven te worden. Vanaf donderdag 7 november zijn ze digitaal in te zien. 
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Het archief zelf blijft veilig bewaard binnen de conventsmuren van Sint-
Catharinadal, maar de informatie is snel en eenvoudig te raadplegen via de 
website van het BHIC, www.bhic.nl. (RH) 

Heiligverklaring kardinaal Newman 
 
Zo’n negen jaar geleden, op 19 september 2010, is kardinaal John Henry 
Newman (1801-1890) door Paus Benedictus XVI zalig verklaard. De Paus 
spreekt normaliter geen zaligverklaring uit, alleen heiligverklaringen. Door 
deze uitspraak wilde de Paus echter benadrukken dat hij Newman als een 
rolmodel ziet in een steeds meer geseculariseerde wereld. Hij prees de 
kardinaal voor het verdedigen van ‘de vitale plaats van de 
openbaringsgodsdiensten in de samenleving’. 
 

 
 

Op 13 oktober 2019 is Newman door paus Franciscus in de St. Pieter te 
Rome heilig verklaard. Daar keken niet alleen katholieken in Engeland naar 
uit, maar ook een deel van de anglicanen. Opmerkelijk, omdat Newman in 

http://www.bhic.nl/
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zijn tijd was overgegaan van het anglicaanse naar het katholieke geloof. De 
‘Church of England’ is niet katholieker van karakter geworden, maar toen 
‘Canterbury’ besloot om niet alleen vrouwelijke priesters, maar ook 
vrouwelijke bisschoppen te accepteren leidde dat binnen de hoog-
anglicaanse katholieke vleugel van de kerk tot groot ongenoegen. Dat 
leidde ertoe dat honderden anglo-katholieken ‘de Tiber overstaken’ en 
rooms-katholiek werden. Opmerkelijk was ook, dat prins Charles (het 
aanstaande hoofd van de Church of England) bij de heiligverklaring 
aanwezig was! 
Voor de (anglo)katholieken zal 9 oktober voortaan de liturgische 
gedachtenis van Sint-John Henry Newman zijn, terwijl de ‘gewone’ 
anglicanen 11 augustus (zijn sterfdag) aanhouden om diens sterven te 
herdenken. Voor hen leeft Newman vooral voort als auteur van Lead, kindly 
light, een gedicht waar een populaire hymne van werd gemaakt: een waar 
koningin Victoria naar luisterde op haar sterfbed, die op de Titanic klonk net 
voor ze ten onderging en die in 1909 werd gezongen door mijnwerkers die 
na een ramp onder grond vastzaten. Nummer 392 uit ‘The English Hymnal’ 
zal de komende jaren nog wel vaak te horen zijn.  
Voor beide denominaties geldt echter dat zijn boeken en brieven van 
onschatbare inhoudelijke waarde zijn. (Ruud Hoogenboom; bronnen: P. van 
IJzendoorn, Gezamenlijke heilige voor een intolerante tijd, in: Katholiek 
Nieuwsblad, nr.41, 11 oktober 2019 en wikipedia) 
 
 

Korte berichten 
 
 
NIEUW: Zondag van het Woord 
Paus Franciscus heeft de derde zondag in de tijd door het jaar aangewezen 
als zondag waarin bijzondere aandacht wordt besteed aan de betekenis 
van het Woord van God in het leven van de Kerk. De paus deed dat met 
zijn Motu proprio “Aperuit illis’ van 30 september 2019. De eerste Zondag 
van het Woord van God vindt plaats op 26 januari 2020, en sluit dan direct 
aan bij de bidweek voor de eenheid van de christenen (18-25 januari). 
De paus schreef o.a. in zijn apostolische brief: "Ik verklaar dat de derde 
Zondag door het Jaar gewijd moet zijn aan de viering, bestudering en 
verspreiding van het Woord van God. Deze Zondag van het Woord van 
God zal dus een geschikt onderdeel vormen van de tijd van het jaar, 
wanneer we aangemoedigd worden om onze banden met het Joodse volk 
te versterken en om te bidden voor de eenheid van de Christenen. Dit is 
meer dan een samenvallen in dezelfde tijd: de viering van de Zondag van 
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het Woord van God heeft oecumenisch waarde, omdat de Heilige Schrift 
aan degenen die luisteren, de weg wijst naar authentieke en solide 
eenheid. 
       De verschillende gemeenschappen zullen hun eigen wegen vinden om 
deze zondag met een zekere plechtigheid te markeren. Het is echter van 
belang dat in de viering van de Eucharistie de heilige tekst kan worden 
geïntroniseerd om de gemeenschap duidelijk te maken welke normatieve 
waarde het Woord van God heeft. Deze zondag is bijzonder geschikt om de 
verkondiging van het Woord van de Heer in het licht te plaatsen en om in 
de homilie de eer te beklemtonen die eraan gebracht moet worden. De 
bisschoppen zouden de ritus van de aanstelling tot Lector kunnen vieren of 
een gelijkaardige zending tot lector om het belang van de verkondiging van 
het Woord van God in de liturgie te onderlijnen. In dat perspectief zouden 
nieuwe inspanningen gedaan moeten worden om erin te voorzien dat 
gelovigen worden opgeleid tot ware verkondigers van het Woord, zoals al 
het geval is met betrekking tot acolieten of buitengewone bedienaren van 
de heilige Communie. Herders kunnen manieren zoeken om een Bijbel of 
een Bijbelboek te overhandigen aan de hele gemeenschap om te tonen hoe 
belangrijk het is om de H. Schrift te lezen, te bestuderen, en om ermee te 
bidden, in het bijzonder met betrekking tot de lectio divina.” 
De Nationale Raad voor Liturgie zal liturgische en homiletische suggesties 
voor de viering van deze zondag ter beschikking stellen. En kerkmusici 
kunnen tijdig op zoek naar geschikte liturgische liederen. (RH; bron: 
Nieuwsbrief NRL, 17 nov. 2019)  
 
Gezocht: Doe-orgel-instructeurs  
Orgelkids is per direct op zoek naar een team organisten/orgeldocenten. 
Men zoekt liefhebbers van het Doe-orgel, die op aanvraag beschikbaar zijn 
om tegen betaling een project met deze leskist te verzorgen en te 
begeleiden. Het Doe-orgel van Orgelkids is een groot succes! Een groeiend 
aantal scholen en andere instellingen wil graag een project met het Doe-
orgel op hun locatie laten verzorgen, maar heeft zelf geen geschikte 
organist. Orgelkids wil voor deze aanvragen graag een passend aanbod 
kunnen bieden, inclusief organist. Daarom wordt gezocht naar circa zes of 
zeven mensen (liefst regionaal gespreid over Nederland), die bereid zijn om 
op verzoek van en in overleg met de opdrachtgever het project ter plekke 
uit te voeren. De afspraken worden per project gemaakt en kunnen dus per 
keer iets verschillen.  
Op hoofdlijnen is dit de taak van instructeurs: - Het Doe-orgel ophalen en 
retourneren in Leusden. - Laatste details overleggen met de opdrachtgever 
(voorbereidende afspraken en planning wordt verzorgd door Orgelkids) - De 
les verzorgen, waarin het Doe-orgel op school of met de betreffende groep 
wordt gebouwd. - Uitleg geven bij dit orgeltje en enkele stukken spelen. 



 
KDOV-blad Winter 2019 | 28 

Orgelkids verwerkt de aanvragen en maakt afspraken over de vergoeding. 
Het team van Doe-orgelinstructeurs wordt uiteraard goed voorbereid op de 
taak met een didactische training.  
Heb je interesse of wil je meer weten? Meld je dan bij Lydia Vroegindeweij: 
info@orgelkids.nl 
 
Economisch belang van de culturele sector is groot 
Het economisch belang van de creatieve en culturele sector (inclusief 
media) is groter dan vaak wordt gedacht. Dat is de uitkomst van een nieuw 
onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hieruit blijkt dat 
deze sector met een toegevoegde waarde van 25,5 miljard euro (3,7 
procent) aan het bbp iets kleiner is dan de bouwnijverheid, maar tweemaal 
zo groot als de landbouw! De creatieve en culturele sector is bovendien 
goed voor zo’n 320.000 banen, dat is 4,5  procent van de totale 
werkgelegenheid. Ook onderzoekers van TNO kwamen onlangs tot een 
dergelijke conclusie. In een artikel in ESB stellen zij dat de creatieve en 
culturele sector belangrijker is dan de gangbare cijfers suggereren. Dat is 
toch duidelijke taal. (RH; bron: www.cbs.nl en ZingMagazine, nr.89, 
okt./nov. 2019) 
 
Caecilia Andriessen overleden 
Op 6 augustus 2019 is de jongste dochter van Hendrik Andriessen op 88 
jarige leeftijd overleden. Ze leidde haar eigen piano- en koorpraktijk, maar 
gaf ook pianocursussen en lezingen. Ze was een trouw bezoeker van 
concerten met muziek van haar vader Hendrik of broers Louis en Jurriaan. 
Daarnaast was ze een grote bron van informatie voor de Andriessen/De 
Klerkstichting. Ook was ze een “energieke, erudiete en geestige vrouw”, 
zoals Lourens Stuifbergen in een In Memoriam verwoordde. (RH; bron: 
Nieuwbrief Andriessen/De Klerkstichting, najaar 2019) 
 
Muziekverenigingen verdienen meer steun 
Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat muziekverenigingen 
en koren meer politieke steun verdienen. Dat blijkt uit een peiling door 
Maurice de Hond. Maar liefst 59% vindt het van groot belang dat de 
muziekverenigingen in hun gemeente blijft bestaan. En 55% vindt dat de 
politiek de verenigingen actiever moet ondersteunen. Buiten de grote 
steden is het percentage zelfs 71%. De KNMO (muziekkoepel voor 
instrumentale amateurmuziek) en Koornetwerk Nederland wijzen er op dat 
verenigingen het steeds moeilijker hebben. Lokaal is er vaak fors bezuinigd 
op het verenigingsleven en landelijk is er geen rechtstreekse steun 
beschikbaar. Beiden roepen de Kamer en het kabinet op om in actie te 
komen. Voor meer info: www.koornetwerk.nl. (RH) 
 

info@orgelkids.nl
http://www.cbs.nl/
http://www.koornetwerk.nl/
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Klokken Friezenkerk klinken weer 
De historische klokken van de Romeinse Friezenkerk zijn gerestaureerd. 
Als alles volgens plan is verlopen, zijn ze op 24 november voor het eerst in 
tientallen jaren weer te horen. Ook is de ophanging vernieuwd en kwam er 
een elektronische installatie voor het automatisch aanslaan van de klokken. 
De restauratie is mogelijk gemaakt door een schenking van de Abe 
Bonnema-stichting uit Leeuwarden. De kerk van Santi Michele e Magno, 
zoals de Friezenkerk officieel heet, ligt op een steenworp afstand van de 
Sint-Pietersbasiliek. Sinds 1987 is de twaalfde-eeuwse kerk in gebruik bij 
de Nederlandse gemeenschap in Rome. (RH; bron: Kath. Nieuwsblad, 35, 
30 aug. 2019)  
 
Nieuw gezangboek in Duitsland op komst 
Waar onze protestantse broeders net een beetje beginnen te wennen aan 
hun ‘nieuwe’ Liedboek van 2013 is in Duitsland alweer het traject in gang 
gezet naar een opvolger van het ‘Evangelisches Gesangbuch’ uit 1993. De 
vakbladen ‘Musik & Kirche’ en ‘Forum Kirchenmusik’ besteedden hier al 
aandacht aan en het vakblad ‘Liturgie und Kultuur – Zeitschrift der 
Liturgischen Konferenz für Gottesdienst, Musik und Kunst’ wijdde er 
afgelopen zomer een heel themanummer aan. De zestien bijdragen hierin, 
onder de noemer ‘Wat zingen wij morgen”’, zijn grotendeels 
samenvattingen van lezingen die in 2018 in een ‘consultatieronde’ in 
Hildesheim zijn gehouden. Daarbij waren zeventig hymnologen, 
musicologen en theologen bij elkaar. Het nieuwe liedboek zal rekening 
moeten houden met veel vragen: mensen in lied en geloof op één lijn 
brengen, maar tegelijkertijd voor de zo verschillende geloofsgroepen een 
repertoire aanbieden. Liederen uit de hele wereld, naast die uit de eigen 
geloofstraditie. Verstaanbare teksten moeten wel van voldoende 
hymnologische en theologische kwaliteit zijn. Zou een digitale liederenbank 
een oplossing kunnen zijn? Moet die bestaan uit een groot ‘Stammteil’ met 
daarnaast een databank met alle liederen uit alle tradities? 
Het is goed de ontwikkeling bij onze Oosterburen te volgen en te leren van 
de door hen gemaakte keuzes. Hun eindresultaat heeft ongetwijfeld 
gevolgen voor de Nederlandse kerkliedtraditie van de protestanten en via 
hen voor ons R.K. kerkliedaanbod. (RH; bron: Musica Sacra, sept. 2019)  
 
MuziekMatch 
Minister Van Engelshoven stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor 
samenwerkende regionale partijen die zich willen inzetten voor duurzaam 
muziekonderwijs op basisscholen in hun regio. Met het programma 
MuziekMatch wil de minister samenwerkende regionale partijen hierin 
ondersteunen. Het programma ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’ is daar een 
unieke stimulans voor. Wellicht kunnen plaatselijke orgelconcertcommissie 
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met plannen voor de jeugd hierbij aanhaken? Ik hoop het. Het geld kan 
namelijk ook benut voor het “inkopen van aanbod van muziekaanbieders”! 
(RH; bron: www.meermuziekindeklas.nl en ZingMagazine, nr.89, okt./nov. 
2019)  
 
Nieuwe voorzitter Eerste Kamer is ook organist 
Sinds juli 2019 is Jan Anthonie Bruijn (61) voorzitter van onze Eerste 
Kamer. Reden voor een interview in het Noordhollands Dagblad van 14 
september 2019. Hieruit blijkt, dat Bruijn ook organist is: “Ik heb een aantal 
keren op het Van Hagerbeerorgel in de Pieterskerk in Leiden mogen 
spelen, tijdens de Dies van de universiteit bijvoorbeeld. Een prachtig, met 
de hand gemaakt orgel, 500 jaar oud. Zó mooi als je op zo’n uniek 
instrument mag spelen. Een orgel is het enige instrument dat je ‘van 
binnenuit’ bespeelt en ziet. Als ik de kans krijg, zou ik het graag nog eens 
bespelen. Bij de opening van het Academisch Jaar bijvoorbeeld, maar dat 
kon niet, daar werd ik als voorzitter van de Eerste Kamer automatisch voor 
uitgenodigd. [….] Het is een verschrikkelijk groot voorrecht als je uit een 
milieu komt waarin je geestelijk veel meekrijgt, waarin je mag studeren. […] 
Daarom wil ik eens te meer in het openbaar bestuur iets bijdragen aan een 
eerlijke en welvarende samenleving”. En het mooie is, dat hij als 
nevenfunctie voorzitter is van de raad van toezicht van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. (RH; bron: Miep Smitsloo, Wij staan met één 
been in de samenleving) 
 
Marc Albrecht ‘Dirigent van het Jaar’ 
Marc Albrecht, chef-dirigent van De Nationale Opera en het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, mag zich een jaar lang de beste dirigent van de 
wereld noemen. Tijdens de feestelijke International Opera Award Ceremony 
is Londen is hij uitgeroepen tot Conductor of the year 2019. (RH; bron: 
www.dno.nl en ZingMagazine, nr.89, okt./nov. 2019)  
 
Vernieuwde websites KVOK  
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan vernieuwing van de drie websites 
van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK). De 
sites waren vooral technisch gezien erg verouderd; zo konden ze 
bijvoorbeeld niet geraadpleegd worden op smartphones. In opdracht van de 
KVOK heeft Inside Services drie nieuwe sites gebouwd: www.kvok.nl 
(verenigingswebsite), www.hetorgel.nl (website KVOK-blad Het Orgel) en 
www.muziekenliturgie.nl (website KVOK-blad Muziek & Liturgie). (bron: 
NotaBene, nov. 2019)  
 
 
 

http://www.meermuziekindeklas.nl/
http://www.dno.nl/
http://www.kvok.nl/
http://www.hetorgel.nl/
http://www.muziekenliturgie.nl/


 
KDOV-blad Winter 2019 | 31 

Orgelnieuws.nl bestaat 15 jaar 
In november bestond de website orgelnieuws.nl 15 jaar. In november 2004 
zag deze website, toen nog onder de naam organist.nl, het licht. Bij deze 
van harte gefeliciteerd. (RH) 
 
Nieuwe website Stg. Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg  

ERM heeft een nieuwe website. Na meer dan acht jaar was de website toe 
aan zowel een meer bij de tijd horende look en feel, als een meer adequate 
zoekstructuur. Waren het aanvankelijk alleen de richtlijnen, die de ‘content’ 
van de site vulden, gaandeweg is het aanbod van informatie enorm 
gegroeid, en daarmee ook de onoverzichtelijkheid. De nieuwe site is helder 
ingericht, voor verschillende doelgroepen met verschillende 
informatiebehoeften. Particuliere opdrachtgevers, overheden en 
restauratieprofessional worden nu vraaggericht bediend. Richtlijnen zijn 
gekoppeld aan relevante documenten, de mogelijkheid informatie te zoeken 
is sterk uitgebreid en de website kent een groot aantal dossiers, variërend 
van asbest tot verdroging. Neem een kijkje op www.stichtingerm.nl  (bron: 
Nieuwsbrief ERM, 3 okt. 2019) 

 

Nieuw Universiteitslied Utrecht 
Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht 
is op zoek naar een nieuwe meezinger voor 
academische plechtigheden. 

Studenten, medewerkers en alumni is gevraagd een tekst of een compleet 
lied in te leveren. De winnaar ontvangt 1000 euro. Inzenden kon tot 15 
november.  
Het nieuwe lied straalt trots en plezier uit en wat het betekent om deel uit te 
maken van de universitaire community. Op de website uu.nl/universiteitslied 
staan een aantal voorwaarden. Zo moet de taal Nederlands of Engels zijn 
en komt bij voorkeur de beeldspreuk van de universiteit ‘Sol Iustitiae illustra 
nos’ (De zon der gerechtigheid verlichte ons) terug in de tekst. Vreemd dat 
de tekst dan niet (gedeeltelijk) in het Latijn zou mogen zijn. Nu maar hopen 
dat ook musicologen van zich laten horen. De eerste uitvoering zal 
overigens plaatsvinden op de ‘dies’ in 2020. (RH; bron: Illuster, okt. 2019) 

 
Zomercursus Gregoriaans 2020 
De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert in juli 2020 te Barchem 
een Zomercursus Gregoriaans als voortzetting van de befaamde cursus 
Essen-Werden. Naast de ontmoeting met andere zangers en 
geïnteresseerden kunnen zowel beginners als (ver)gevorderden een week 
lang bezig zijn met notatie, handschriften, achtergronden en interpretatie 
van het gregoriaans en bovenal veel zingen. 

https://www.stichtingerm.nl/index
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Het thema is “De wisselende gezangen van de mis”. Docenten zijn Franco 
Akkermans (NL), Markus Uhl (D) en Joachim Kelecom (B). Er zijn twee 
voertalen: Nederlands en Duits. De kosten bedragen EUR 750,-- per 
persoon (volpension) incl. lesmateriaal. Meer informatie en inschrijving via 
www.gregoriaans-platform.nl. De aanmeldingsperiode is open tot 1 maart 
2020. 

 

Activiteiten 
 
 
Gregoriana Amsterdam gaat door in ‘De Papegaai’ 
"Drie kwartier voor God" is een Gregoriaanse Vesper, gezongen door 
Gregoriana Amsterdam o.l.v. Geert Maessen. Deze zal van oktober 2019 
tot en met juni 2020 elke derde zaterdag van 15:00 tot ca.15:45 uur worden 
uitgevoerd in de R.K. Kerk van de HH. Petrus & Paulus (De Papegaai), 
Kalverstraat 58, 1012 PG Amsterdam. 
Gregoriana Amsterdam heeft zich gespecialiseerd in de uitvoering van het 
gregoriaans op basis van de oudst bewaarde handschriften. De 
Gregoriaanse Vespers volgen het patroon dat Benedictus van Nursia (480-
547) in zijn "Regel voor monniken" heeft vastgelegd. De Vespers volgen de 
liturgische kalender, maar veelal zullen wij ook zeldzamere gezangen 
zingen die op de thematiek van die kalender aansluiten. Behalve uit het 
Gregoriaans komen die gezangen ook uit andere tradities als het 
Ambrosiaans, Oud Romeins en Mozarabisch. Voor meer info: 
www.gregoriana.nl (RH; mailing 6 okt. 2019) 
 
2e GVB: de gereformeerde theologie en spiritualiteit van muziek 
Onder bovenstaande titel met als ondertitel: ‘van de hervorming tot heden’ 
zal er van 13 tot 15 mei 2020 een conferentie zijn in Enschede. 
Het belangrijkste doel van deze conferentie is om de betekenis van de 
gereformeerde theologie en spiritualiteit van muziek in relatie tot onderwijs, 
ethiek, liturgie en cultuur opnieuw te beoordelen door gereformeerde 
muzikale discoursen en praktijken, die de kern vormen van muzikale 
polemieken en apologetica in heel Gereformeerd Europa, te onderzoeken. 
Dit is de eerste internationale conferentie over gereformeerde 
muziekgeschiedenis en theologie (RMHT).  
Ga voor meer informatie over de conferentie naar de website van de 
conferentie: https://www.rmht2020conference.com . (RH; bron: bericht 
KVNM, 14 nov. 2019)  
 
 

file:///F:/DATA/NSGV2/www.gregoriaans-platform.nl
http://www.gregoriana.nl/
https://www.rmht2020conference.com/
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Orgelmuziek in de Cathrien 
Op zaterdag 28 december om 15:00 
uur klinkt Orgelmuziek in de Cathrien in 
Eindhoven. Stadsorganist Ruud Huijbregts, 
tevens artistiek leider van Muziek in de 
Cathrien, zal één van de bekendste symfonieën 
van Charles-Marie Widor uitvoeren. De 
vierdelige Symphonie Gothique op. 70, waarvan 

Widor in 1890 zelf de première gaf in de kerk Saint-Ouen te Rouen, is 
gewijd aan de herinnering aan bisschop Saint Ouen van Rouen, aan het 
kerkgebouw en vooral aan het grote Cavaillé Coll-orgel daarin. Ook de 
Kerstkoralen uit het “Orgelbüchlein” (BWV 603 t/m 612) van J.S. Bach en 
de feestelijke Toccatina “In dulce jubilo” van Hendrik Andriessen staan op 
het programma. 
Om 14:00 uur bent u welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk bij de 
lezing van Hans Strootman: 'Widor in de jaren 90'. 
Frankfurter Musikmesse 
Wellicht kent iedereen de jaarlijkse Buchmesse in Frankfurt, maar 
muziekliefhebbers en musici hebben natuurlijk de Musikmesse in beeld. 
Deze keer is het programma omvangrijker in verband met de 40e 
verjaardag. Meer expo-dagen en een groots festival met honderd concerten 
op zestig locaties. De Musikmesse Frankfurt wordt gehouden van 31 maart 
t/m 4 april 2020. Voor meer info: www.musikmesse.com. (RH)  
 
 

Orgelbouwnieuws 
 
 
Certificeringsinstituut voor Orgeladviseurs  

Onlangs is de stichting Certificeringsinstituut 
voor Orgeladviseurs (CIVO) opgericht en zijn 
de werkzaamheden van start gegaan. Omdat 
de eigenaren van orgels meestal geen kennis 

van orgels hebben, is er voor werkzaamheden aan orgels een 
orgeladviseur nodig. Ook toezichthouders als de Katholieke Klokken en 
Orgel Raad (KKOR) en Commissie Orgelzaken (COZ) en subsidiegevers 
zoals de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) willen dat een 
orgeladviseur betrokken wordt bij projecten als nieuwbouw, groot 
onderhoud en restauratiewerkzaamheden aan orgels.  
Aan die orgeladviseurs worden kwaliteitseisen gesteld die door middel van 
certificatie zijn gewaarborgd. Deze certificatie werd vanaf 2012 verzorgd 

http://www.musikmesse.com/
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door Hobéon. Helaas wilde Hobéon geen orgeladviseurs meer certificeren, 
zodat er gezocht moest worden naar een oplossing.  
De Stichting Landelijke opleiding tot Orgeladviseur (LOTO) heeft in overleg 
met de beroepsgroep, het College van Orgeladviseurs Nederland, besloten 
een zelfstandige en onafhankelijke rechtspersoon op te richten, de CIVO. 
De CIVO moet echter om rechtsgeldige certificaten te kunnen verstrekken 
eerst zelf gecertificeerd worden. Dit zal door certificatiebureau Hobéon 
geschieden.  
CIVO zal aan het eind van dit jaar dit certificatieproces hebben doorlopen 
en daarmede de persoonscertificatie van orgeladviseurs kunnen afronden. 
Inmiddels is de eerste groep van te hercertificeren orgeladviseurs in dit 
proces betrokken. De namen van gecertificeerde orgeladviseurs worden in 
een openbaar register geplaatst: www. civo-holland.nl. Op deze website zijn 
ook alle van belang zijnde regelingen en documenten te vinden.  
Het CIVO-bestuur bestaat deels uit personen die door hun functies in het 
verleden de orgelwereld kennen, maar geen binding hebben met de 
betreffende organisaties en deels uit het bestuur van LOTO, te weten: 
Pastoor Mesch, oud-voorzitter van de KKOR, mr. R.J. van der Kluit, oud-
voorzitter van de GOV en KVOK, drs M.W.M. Doll, voorzitter LOTO en oud-
bestuurslid van de KKOR en ing. C. Hoeksma, oud bestuurslid van de GOV 
en oud-voorzitter van de KNOV.  
De commissie die de certificering van adviseurs uitvoert, bestaat uit een 
onafhankelijke voorzitter, twee orgelbouwers en twee orgeladviseurs. Het 
geheel wordt gecomplementeerd met een secretaris die geen deel uitmaakt 
van de commissie. (bron: NotaBene, nov. 2019) Voor meer info: www.civo-
holland.nl  
In het tijdschrift ‘Het Orgel’ van november 2019 verscheen naar aanleiding 
van tien jaar Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur (LOTO) een interview 
door Jan Smelik van Gerrit Hoving en Jaap Jan Steensma. Voor meer info: 
verkoop@kvok.nl (RH) 
 
Help!desk over ERM-certificering 

Maandagmiddag 9 december a.s. wordt van 13.00-16.00 
uur in het Dominicanenklooster in Zwolle een tweede 
Help!desk over certificering verzorgd. De belangstelling voor 
de eerste bijeenkomst, 13 september jongstleden, 
inspireerde tot deze tweede versie. Ingegaan wordt op 
onder meer het waarom van certificering, het proces van 

certificering en op de wijze waarop audits plaatsvinden. Aansluitend is er 
gelegenheid om in kleine groepen of individueel vragen te stellen.  
Voor meer info: https://www.stichtingerm.nl/nieuws/help-desk-over-erm-
certificering (RH; bron: Nieuwsbrief ERM, 21 nov. 2019)  
 

http://www.civo-holland.nl/
http://www.civo-holland.nl/
mailto:verkoop@kvok.nl
https://www.stichtingerm.nl/nieuws/help-desk-over-erm-certificering
https://www.stichtingerm.nl/nieuws/help-desk-over-erm-certificering
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De orgels van de Corneliuskerk in Limmen 
Na de vreselijke brand van 3 mei 2018 wordt de kerk voortvarend 
opgebouwd. De kerk had de beschikking over 2 orgels: een Pels-orgel uit 
1921 (koorzolder) met veel pijpwerk van het Ypma-orgel uit 1882 en een 
Fonteijn  en Gaal -unitorgel als koororgel (beneden). 
Het Pels-orgel is redelijk uit de brand gekomen,  het pijpwerk is, na een 
lange droogperiode, in redelijke staat gebleken, maar had veel rook- en 
waterschade. Speeltafel,  membranen,  windladen  en de mechanische 
onderdelen hebben veel te lijden gehad van de brand. Dit orgel komt 
vooralsnog  niet meer terug in kerk. 
Het koororgel is totaal verwoest, daar is niets meer van over. Het ‘positieve’ 
van deze ontwikkeling is dat  we na lang zoeken beslag hebben weten te 
leggen op het Ypma-orgel van de O.L.V. van Altijddurende Bijstand  te 
Valkenburg (Limburg). Dit instrument komt te staan in het linkertransept van 
de kerk bezijden het priesterkoor. 
Dit instrument heeft een zogenaamde romantische klankkleur met als 
dispositie: 
 
Manuaal I: Bourdon 16’, Prestant 8’,  Holpijp 8’, Salicionaal 8’,  Quint 2 2/3’, Doublette  2’,  
                 Trompet 8’. 
Manuaal II (in crescendokast): Bourdon 8’,  Gamba 8’,  Fluit harm 8’,  Celeste 8’,  Violine 4’, 
                  Piccolo 2’,  Basson-Hobo 8’.   
Pedaal:      Subbas 16’.  
 

De plaatsing en de herstelwerkzaamheden, intonatie en stemming van het 
Ypma-orgel worden verricht  door de Fa. Adema – Kerkorgelbouw te 
Hillegom met als adviseur Dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck van de KKOR. 
Als alles spoedig verloopt zal de Corneliuskerk rond Pasen 2020 weer 
heringewijd worden door de bisschop. (Peter Rijs, dirigent-organist 
Corneliuskerk, Limmen) 
 

 
(foto: http://www.orgelfoto.nl/option_1/main.php?g2_itemId=5737) 

http://www.orgelfoto.nl/option_1/main.php?g2_itemId=5737
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Hoogmade – Onze-Lieve-Vrouwe-Geboortekerk 

Op 4 november 2019 werd deze rooms-
katholieke kerk getroffen door een grote 
brand. Het dak ging geheel verloren en 
ook de torenspits stortte in.  Op de dag 
zelf bleek de brand te zijn ontstaan 
tijdens werkzaamheden bij het afbranden 
van verf.  
Van de twee orgels in de kerk is het 
hoofdorgel in 1908 gebouwd door Fa. L. 
Ypma & Co (fa. Jos. H. Vermeulen). 
De kas werd bij de ingebruikneming van 
het kerkgebouw van Van der Laan in 
1932 verwijderd en het instrument werd 
op de orgelzolder geplaatst. In 2019 was 
het wel aanwezig, maar niet meer in 
gebruik. Voor kerkdiensten werd 
het koororgel van de fa. Verschueren uit 
1985 gebruikt. 
(RH; bron: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk_(Hoogmade); 
De Orgelvriend, dec. 2019) 
 
* Gegevens over het hoofdorgel van L. Ypma & Co (1908, deels P. van Assendelft, ca. 1750):) 
Orgelkas gemaakt door de Fa. Margry & Snickers, Rotterdam, ingewijd op 5 april 1908 door C. 
Oudshoorn uit Rijpwetering. In 1929 is het orgel beschadigd door het instorten van een gevel. 
In 1932 is de ‘nieuwe’ kerk gebouwd. De kas was toen verloren gegaan. 
Opstelling in de torennis op de koorzolder (zonder kas) door Fa. Jos. Vermeulen uit Alkmaar. 
Ten gevolge van regenwaterlekkage in 1983 was het orgel al in onbespeelbare staat. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk_(Hoogmade)
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Het Jos Vermeulen-orgel, 1932, Hoogmade; bron: orgelfoto.nl 

 
De dispositie van 1908 was:  
 
Manuaal I (C-f3):  o.a. Bourdon 16, Prestant 8, Bourdon 8, Octaaf 4 
                             Doublette, Trompet 8 
Manuaal II (C-f3): Viola da Gamba 8, Holpijp 8, Aelin 8, Vox Celeste 8, 
                             Flute Douce 4, Tremulant 
Pedaal (C-d1):      Subbas 16 
Koppels:               Manuaalkoppel, Octaafkoppel, Pedaal-Manuaal I,  
                             Pedaal-Manuaal II 
Drie vaste combinaties: Piano, Forte en Tutti, trede voor tremulant.  
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Verschueren-koororgel, 1985, Hoogmade; bron: orgelfoto.nl 

 
* Gegevens over het koororgel van 1985:  
Verschueren Orgelbouw, Heythuysen 1985; M II vp: Hw 5-Nw 5-Ped 1, adviseur Ton van Eck 
namens de KKOR; ingebruikneming orgel op 15 december 1985 met een bespeling door de 
organisten Ton van Eck en Simon van Leeuwen. 
Dispositie: 
Manuaal I (C-g3):  Prestant 8, Bourdon 8, Octaaf 4, Octaaf 2, Mixtuur II-III 1 1/3 
Manuaal II (C-g3): Bourdon 8 (C-fisº gec. met Bourdon 8 Man. I), Roerfluit 4,  
                              Nasard 3 vanaf cº, Gemshoorn 2, Terts 1 3/5 vanaf cº 
Pedaal C-f1:          Subbas 16 (deze was buiten de kas in een nis geplaatst) 
Koppelingen:         Manuaal I-Manuaal II, Pedaal-Manuaal I, Pedaal-Manuaal II 
(bron gegevens: kerk-en-orgel.nl) 

 
Westerblokker – St. Michaël, Vermeulen-orgel en de klokken 
Het Vermeulen-orgel (1973) uit de aan de eredienst onttrokken St. 
Michaëlkerk in Westerblokker (zie ook KDOV-blad Lente 2019, blz.31-32) is 
per 27 augustus 2019 verkocht en overgebracht naar Polen. De pastoor en 
organist hadden er een lange reis voor over om ter plekke het inladen in 
een Poolse vrachtwagen te begeleiden.  
De kerk is gezondheidscentrum geworden. Vreemd genoeg is met 
toestemming van het bisdom Haarlem-Amsterdam klokkentoren met 
klokken verkocht en inmiddels gesloopt. Waar de beide klokken zijn 
gebleven is niet bekend(!). Werk aan de winkel voor de KKOR …..  (RH) 
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Nieuwe uitgaven 
 
 
Nieuw werk van Chris Fictoor 
Hoewel de Nederlandse componist Chris Fictoor (*1948) zich de laatste 
jaren vooral bezig houdt met dirigenteneducatie in zijn organisatie LEAD, is 
hij nog steeds actief als componist. Vrouwenkoor Cantabile uit Twente en 
dirigent Herman Koops vroegen hem om enkele van zijn eenstemmige 
mystieke koraalliederen voor hen te bewerken. Zo ontstonden vijf 
Engelstalige doorgecomponeerde koorliederen voor vrouwenkoor, 
sopraansolo en orgel: Five Mystical Songs. Deze liederen worden door het 
koor op zondagmiddag 15 maart 2020 in de Nicolaaskerk in Denekamp in 
première gebracht. De koorliederen zijn toegankelijk van idioom, meditatief 
van sfeer met een ‘klankschilderende rol’ voor het orgel. Ze zijn te bestellen 
bij www.chris-fictoor-foundation.nl. (RH) 
 
Tweede dubbel-cd met muziek van Boyvin 

Met het verschijnen van de nieuwe 
dubbel-cd met composities van 
het Second Livre d'Orgue uit 1700 
van Jacques Boyvin (1649 - 1706), 
rondde Ad van Sleuwen de opnamen 
af van diens integrale orgeloeuvre. In 
2017 verscheen het Premier Livre 
d'Orgue uit 1690. Die opnamen en 
die van de nieuwe dubbel-cd werden 
gerealiseerd op het fraaie Van 
Hirtum-orgel (1840) in de Petruskerk 
te Hilvarenbeek. 
De presentatie vond plaats op 28 
september in de Petruskerk  te 

Hilvarenbeek. Muzikale medewerking werd verleend door Ad van Sleuwen, 
Barokensemble Venti Musicali, de Schola Gregoriana en de Beekse 
Cantorij o.l.v. Jac Peeters. Tevens was er een presentatie door Dr. Frans 
Jespers.  
De nieuwe dubbel-cd kost € 15,00. Ook de dubbel-cd van het Premier Livre 
d'Orgue is nog verkrijgbaar. Voor meer info: advansleuwen@gmail.com 
(bron: Stichting Erard, 18 sept. 2019) 
 
Kerstliederen van Albert de Klerk 
In 1996 schreef Albert de Klerk twee fraaie liedzettingen voor de kersttijd. 
1. Het is gebeurd op een winterdag op tekst van Anton van Duinkerken; 

http://www.chris-fictoor-foundation.nl/
mailto:advansleuwen@gmail.com
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2. O Kerstnacht, schooner dan de dagen op tekst van Joost van den 
Vondel. Beide zettingen zijn voor SATB a cappella en bleven tot nog toe 
onuitgegeven. In overleg met de Andriessen/De Klerk Stichting is besloten 
beide koorwerken gratis ter beschikking te stellen. Als u zich meldt bij 
ondergetekende worden ze u digitaal toegestuurd. 
Email: lbhmstuifbergen@gmail.com.  
(bron: Nieuwsbrief Andriessen/De Klerkstichting, najaar 2019) 
 
Cor Kee 
Tussen 1939 en 1948 publiceerde de niet meer bestaande uitgeverij 
Alsbach drie bundels Psalmen voor orgel van Cor Kee (1900-1997). Ze 
vormen een mijlpaal in het oeuvre van Kee en nemen ook in de 
geschiedenis van de Nederlandse orgelmuziek een belangrijke plaats in. Ze 
kregen grote bekendheid, mede dankzij een integrale cd-opname door Jan 
Jongepier op het orgel van de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. De 
in totaal 17 psalmbewerkingen zijn half oktober in een geheel nieuwe druk 
verschenen bij Boeijnga Music Publications te Leeuwarden, nu in twee 
delen. Bestelnummer BE 3008 en BE 3009. (bron: Nieuwsbrief 
Andriessen/De Klerkstichting, 24 sept. 2019) 
 
Christoffelmis Aart de Kort 

In de muziekbijlage van september 2019 van het 
Gregoriusblad is de nieuwe Christoffelmis van 
Aart de Kort (SATB-koor, volkszang en orgel) 
gepubliceerd. Op zaterdag 18 januari 2020 wordt 
de mis gepresenteerd tijdens een diocesane 
scratchdag in Capelle aan den IJssel, 
georganiseerd door de DISG Rotterdam. 
Uitvoerenden zijn de Kathedrale Cantorij H. 
Laurentius en Elisabeth onder leiding van Marc 
Schaap en organist Aart de Kort. Voor meer info: 
nsgvlandelijk@gmail.com (RH; bron: nieuwsbrief 
DISG Rotterdam, okt. 2019) 
  

mailto:lbhmstuifbergen@gmail.com
mailto:nsgvlandelijk@gmail.com
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Nieuwe uitgave Händels Utrecht Te Deum 
De Duitse muziekuitgeverij Carus heeft weer een 
nieuwe goed onderbouwde editie op de markt 
gebracht: Händels Utrecht Te Deum uit 1713. 
Hiermee vestigde hij zich definitief als componist 
van kerkmuziek. Deze uitgave, waarvan de 
uitvoering ca. 23 minuten is (moeilijkheidsgraag 
is hoog) wordt vergezeld van veel extra’s om het 
instuderen voor je koorleden te 
vergemakkelijken. (RH) 
* G.F. Händel, Utrecht Te Deum (HWV 278), 
Carus-Verlag nummer 55.258. Te bestellen op 
www.carus-verlag.com (en dan zoeken op 
nummer) 

 
‘Het Maakzel van Agricola’ 
Zoals de stad Groningen het hart is van de Ommelanden eromheen, zo is 
de Martinikerk het hart van de stad. Geen Groninger zal niet opvrolijken bij 
het zien van ‘D’ olle grieze’, zoals de Martinitoren in het Noorden heet, en 
ook van het orgel weten zowel stadjers als ommelanders dat het iets 
bijzonders is. Dat dat besef bepaald niet van de laatste tijd is, blijkt uit dit 
boek: het in beginsel 15de-eeuwse instrument is keer op keer door mannen 
van vaak internationale naam aan de inzichten van nieuwe tijden 
aangepast,de laatste keer in 1984 

Het Maakzel van Agricola beschrijft het 
orgel van binnen en van buiten, behandelt 
de geschiedenis ervan, beantwoordt 
vragen en roept nieuwe op. Omdat orgels 
nooit op zichzelf staan, bevat het boek ook 
een hoofdstuk over het koororgel en een 
hoofdstuk over de kerk zelf. 
De titel Het Maakzel van Agricola is een 
citaat uit Charles Burney’s verslag van zijn 
in 1772 gemaakte reis door Noord-Europa, 
in de vertaling die Martini-organist Jacob 
Wilhelm Lustig in 1786 publiceerde. Burney 
looft het orgel, dat destijds al zijn huidige 
uiterlijk en samenstelling had, en zegt dan: 
‘Het Maakzel van Agricola blijft gestadig 
nog het voortrekkelijkste.’ Een prikkelende 

opmerking: vond Burney de 17de-eeuwse pijpen van Arp Schnitger, die 
vandaag geldt als een van de beste orgelmakers ooit, werkelijk minder 
mooi klinken dan die uit Rudolf Agricola’s 15de eeuw?  

http://www.carus-verlag.com/
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Het geheel is gemaakt onder redactie van Hans Fidom met bijdragen van 
de Martini-organisten Sietze de Vries en Henk de Vries, architectuur-
historicus Kees van der Ploeg (RU Groningen), orgeldeskundigen Kees 
Kugel en Victor Timmer en orgeladviseurs Rogér van Dijk, Hans Fidom en 
Henk Verhoef. 
De Stichting Nederlandse Orgelmonografieën, waarvan dit deel 13 is,  heeft 
als doelstelling om kennis te verbreiden omtrent het Nederlandse 
monumentale orgel, in de ruimste zin van het woord. Walburg Pers verzorgt 
samen met de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën sinds 1997 de 
uitgave van orgelmonografieën in een reeks over belangwekkende orgels in 
Nederland, uitgegeven onder auspiciën van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 
* Hans Fidom (red.), Het Maakzel van Agricola, 416 blz., ISBN 
9789462492622, € 44,95, voor meer info: www.walburgpers.nl . (RH) 
 
 

Overwegingen / reacties 
 
 
De Neanderthaler als componist van kerkmuziek? 
In 1856 werd door arbeiders die bezig waren in een steengroeve in het dal 
van de Düssel, bij het plaatsje Elberfeld, dicht bij Düsseldorf, een fossiel 
gevonden van de zogeheten ‘neanderthaler’. Het dal en een grot werden ter 
plaatse ‘Neanderdal’ en ‘Neandergrot’ genoemd. Ze kregen die benaming 
als eerbetoon aan een populaire predikant en componist uit die streek, 
Joachim Neander. Deze man heeft verschillende kerkliederen geschreven, 
die tot op de dag van vandaag gezongen worden, zoals ‘Lof zij de Heer, de 
almachtige Koning der ere’, dat Neander in 1665 schreef. Dat het fossiel 
een aparte mensensoort betrof, wist men toen niet. Dat Neander een 
kerkmuziekcomponist was, is mij nooit opgevallen. Zo zie je maar weer; 
evolutie en kerkmuziek liggen in elkaars verlengde. (RH; bron: Nico van 
Straalen, Ontdekker had zijn ontdekking niet door, in: Noordhollands 
Dagblad, 20 sept. 2019)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.walburgpers.nl/
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Electronisch orgel op reis 
 

 

 
De Amerikaanse organist Cameron Carpenter wilde in 2013 een speciaal 
orgel voor zichzelf laten bouwen, dat niet allen indrukwekkend, maar ook 
gemakkelijk te vervoeren zou zijn. Hij streefde een internationale carrière 
na, onafhankelijk van de traditionele orgels, die nu eenmaal ‘vast’ zitten in 
een bepaalde locatie. Kortom, het resultaat was het imposante Opus 8 
International Touring Organ, met vijf manualen en 207 registers. 
 
Op een cd voert Carpenter in Berlijn met een orkest Rachmaninovs 
Rhapsody on a theme of Paganini uit (oorspronkelijk voor piano en orkest). 
Dat gaat natuurlijk niet, want een orgel heeft gewoonlijk een grote 
windmachine, die ‘ademt’. Op een snel orgel kan deze virtuoos wel uit de 
voeten, maar het heeft niets meer met ‘orgel’ te maken. Gelukkig komt 
Poulencs Orgelconcert, oorspronkelijk voor orgel gecomponeerd, beter tot 
zijn recht. (RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, nr.31, 2 aug. 2019)  
 
Solide grondtoon 
De Sint-Janskathedraal in Den Bosch was tot de laatste bank gevuld, en 
niet eens met Kerstmis maar op een doodgewone zaterdag in september…. 

Foto: https://www.sonyclassical.com/news/cameron-carpenter-rachmaninoff-poulenc-on-the-organ 

https://www.sonyclassical.com/news/cameron-carpenter-rachmaninoff-poulenc-on-the-organ
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Kom er maar eens om in tijden van kerkelijke leegloop. Maar de 
belangstelling voor de gregoriaanse Missa in Mysterium is enorm. Zeker, 
dat kun je deels verklaren uit het feit dat Herman Finkers erbij betrokken is, 
en hij er laatst met verve over vertelde bij ‘De Wereld Draait Door’. Maar 
hoe belangrijk de wegwijzer ook is, het zou niets uithalen als de weg die hij 
wijst geen goede is. En dit succes bewijst eens te meer wat voor enorme 
schat de Kerk bezit met het gregoriaans, die solide grondtoon van alle 
sacrale muziek. 
 
Wij zijn als katholieken overigens rampzalig slechte schatbewaarders; we 
zijn er tamelijk achteloos mee omgegaan, hebben steeds weer muzikale 
nieuwlichterijen en modieuze tierelantijnen verkozen boven de tijdloze 
eenvoud en schoonheid van het gregoriaans. En nee, dat is niet iets van de 
laatste vijftig jaar, allerminst, dat doen we al vele eeuwen. Steeds zijn er 
gelukkig ook liturgische vernieuwingsbewegingen geweest, die teruggrepen 
op die eeuwenoude traditie. Het hart van elke geslaagde vernieuwing is niet 
iets volkomen nieuws ontdekken, maar iets herontdekken dat je eigenlijk al 
lang wist. 
 
Dirigente Hanneke van der Grinten pleitte er onlangs in ‘Trouw’ voor om het 
gregoriaans vaker in de concertzaal te laten klinken. Ja, het is eignelijk 
liturgische muziek, maar – zo redeneerde zij – dat is Mozarts Missa Brevis 
ook, en die horen we toch ook volop in concertzalen. Ik ben het van harte 
met haar eens; laat de schoonheid van deze religieuze muziek vooral ook 
elders klinken. Bovendien, slechte schatbewaarders moeten niet jammeren 
wanneer anderen met hun kroonjuwelen aan de haal gaan.  (uit een column 
van Anton de Wit, in: Katholiek Nieuwsblad, nr.38, 20 sept. 2019) 
 
Playmobil-Mozart 
Het moest er een keer van komen: een 
playmobil-Mozart. Onlangs werd de mini-
Mozart  gepresenteerd door de tenor 
Rolando Villazon in Mozartstad Salzburg. 
Een samenwerking van het Mozarteum 
Salzburg en Playmobil om jong en oud op 
een speelse manier toegang te geven tot 
het werk van Mozart. Het wachten is nu op 
de Playmobil-Bach ….. 
Te bestellen voor € 3,99 via 
www.mozarteum.at en www.playmobil.com. 
(RH; bron: ZingMagazine, dec./jan. 
2019/2020)  

http://www.mozarteum.at/
http://www.playmobil.com/
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