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Van de bestuurstafel 
 
Voor u ligt de laatste aflevering van het KDOV-blad van 2020. 
 
Het is een bizar jaar geweest en hoewel er licht aan de horizon gloort, zal 
de moeilijke situatie nog wel enkele maanden duren. We hopen dat u geen 
besmetting heeft opgelopen en mocht dat onverhoopt wel het geval zijn, 
weet dan dat we met u meeleven. Bij het ter perse gaan van dit blad 
vernamen we dat ons lid Michael Hedley aan een besmetting door het 
coronavirus is bezweken. Dat is een groot verlies voor de r.-k. kerkmuziek, 
met name in Amsterdam waar hij van de H. Nicolaasbasiliek een waar 
kerkmuzikaal centrum had gemaakt. 
 
Nog steeds mogen er voor de reguliere vieringen, na reservering, maar 
maximaal 30 personen deze in de kerk bijwonen. Het opmerkelijke is, dat 
dit even goed geldt voor kleinere kerken als voor hele grote, terwijl juist in 
die laatste er vaak veel meer mogelijkheden zijn om op gepaste afstand 
meer mensen te herbergen zonder extra besmettingsrisico. Het aantal van 
30 is echter vastgesteld om op die wijze de contactmogelijkheden te 
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beperken en daarmee de besmettingsgraad in te dammen. Bovendien zijn 
de meeste kerkbezoekers kwetsbare ouderen en dat vraagt om extra 
preventieve maatregelen. Dat alles maakt de positie van de koren en de 
kerkmusici wel veel moeilijker. 
 
Intussen maken parochies in toenemende mate gebruik van een livestream 
om zo toch zoveel mogelijk parochianen te laten kennisnemen van de 
vieringen en op die wijze het contact met hen te behouden, maar koren zijn 
nog altijd beperkt in hun mogelijkheden en we mogen hopen dat als de 
situatie weer normaal wordt, deze weer opkrabbelen uit deze lastige 
situatie. 
Voor zover koren niet of slechts beperkt kunnen repeteren en zingen tijdens 
de vieringen, willen we de dirigenten aanraden om regelmatig contact met 
de leden te houden, desnoods via het bestuur, per e-mail, post of telefoon. 
Het is niet alleen een blijk van christelijke saamhorigheid en naastenliefde, 
maar ook een middel om de onderlinge band binnen het koor te behouden. 
 
Kerstmis 2020 nadert en er zijn nog steeds veel onzekerheden hoe de 
vieringen van dit Hoogfeest eruit zullen zien, hoeveel kerkbezoekers deze 
mogen bijwonen, hoe groot de koren mogen zijn die mogen zingen, en of 
we ons in het slechtste geval moeten beperken tot een cantor of cantrix. 
Het vraagt van ons allen organisatorische flexibiliteit en creativiteit. 
 
Met de komst van de vaccins hebben we het vooruitzicht dat Kerstmis 2021 
weer op een normale wijze gevierd kan worden. Laten we met die 
optimistische houding toch allen proberen om ook Kerstmis 2020 
kerkmuzikaal zo geïnspireerd mogelijk te vieren. 
 
Namens ons bestuur wens ik u allen een Zalig Kerstmis en een 
voorspoedig 2021. 
 

Ton van Eck, voorzitter 
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Mededelingen 
 

 

Jaarvergadering KDOV 2020 
De jaarvergadering van 24 oktober is niet doorgegaan vanwege de 
coronapandemie. Het bestuur is voornemens om de jaarvergadering in het 
voorjaar of begin zomer alsnog te houden. De wisseling van de 
penningmeester zal ook dan plaatshebben na decharge van Ben Hillen. 
Intussen draait de nieuwe penningmeester Bas Groenewoud alvast mee 
met het bestuur.  
(BH; 4 december 2020). 

  

 

Nieuwe eindredacteur KDOV-blad en webmaster 
Inmiddels is de nieuwe eindredacteur en webmaster Enrico Hurkmans van 
start gegaan en ligt het eerste KDOV-blad onder zijn eindredactie en de 
immer voortreffelijke hoofdredactie van Ruud Hoogenboom voor u ! 
(BH; 4 december 2020) 

  

 

Is uw adres of e-mailadres gewijzigd, laat het ons weten 
Wanneer uw adres of e-mailadres is gewijzigd, vragen wij u dit door te 
geven aan penningmeester@kdov.nl. (BH; 4 december) 

  

 

KDOV-bladen vanaf 2005 tot 2020 nu online toegankelijk 
De KDOV-bladen vanaf 2005 tot 2019 zijn als pdf openbaar beschikbaar op 
www.kdov.nl menu KDOV-bladen (archief). De laatste vier edities zijn alleen 
toegankelijk voor KDOV-leden via de ledentoegang. Hebt u nog geen 
gebruikersnaam/wachtwoord vraag het aan bij webmaster@kdov.nl.  
(BH; 4 december 2020) 

  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Verslag Rechtspositioneel overleg KDOV-RKK op 14 oktober 2020 
Er is gesproken over muziekrechten bij livestreams van kerkelijke vieringen. 
De RKK heeft geen collectieve regeling hierover met Buma/Stemra. Als 
parochies livestreams uitzenden via YouTube of Facebook zijn de 
(muziek)rechten via deze digitale platforms zelf afgedekt. Als livestreams 
door parochies worden uitgezonden/opgeslagen op andere kanalen 
(uitzending in eigen beheer, kerkomroep e.d.) moeten de parochies er 
rekening mee houden dat ze wel zelf een streaminglicentie moet afsluiten 
bij Buma/Stemra.  
De KDOV heeft ingebracht dat het vervelend kan zijn voor kerkmusici als 
opnamen te lang op het internet blijven staan. J. Zuijdwijk zal deze 
opmerking overbrengen naar het Economencollege, zodat hier bij de 
parochies aandacht voor gevraagd kan worden. 

mailto:penningmeester@kdov.nl
https://dots4u2-my.sharepoint.com/personal/enrico_enricohurkmans_nl/Documents/KDOV/www.kdov.nl
mailto:webmaster@kdov.nl
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Verder is er gesproken over de pensioenvoorziening van plm. 17 kerkmusici 
die in het verleden ten onrechte zijn aangemeld bij PFZW. Mogelijk ligt dit 
aantal hoger. Aan een eventuele overstap van PFZW naar Centraal Beheer 
Achmea zijn voor de werkgever kosten verbonden. Daarnaast moet worden 
getoetst of een overstap leidt tot een gelijkwaardige pensioenvoorziening. 
Dit is uitgezocht en via een informatiebrief zullen de betrokkenen en de 
parochies hierover worden geïnformeerd. 
Ondanks de praktische bezwaren die kleven aan het hebben van twee 
pensioenregelingen (een voor kerkelijk lekenpersoneel en een aparte 
regeling voor kerkmusici), is de conclusie dat de afzonderlijke regeling voor 
kerkmusici bij Centraal Beheer Achmea zal worden voortgezet. 
 
Over de huidige situatie van kerkmusici i.r.t. de corona-crisis is gesproken. 
Bij de bestuursleden van de KDOV zijn momenteel geen zorgelijke signalen 
binnengekomen met betrekking tot de kerkmusici die werkzaam zijn in de 
parochies.  
 
De volgende vergadering is op woensdag 7 april 2021. 
(BH; 4 december 2020) 

  

 

Belangrijk: Kijk voor de meest actuele stand van zaken over ‘zingen in tijden 
van Covid-19’ op www.koornetwerk.nl/protocol. 

 

Personalia 
 
Overleden: 
N.A. (Klaas) van Warmerdam, Maan Bastion 364, 1991 RG Velserbroek 
op 22 juli 2020. 
M. (Michael) Hedley, Solebaystraat 50-1, 1055 ZS Amsterdam 
op 3 december 2020. 
 
Gerard Beemster benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau 

Tijdens een besloten afscheid op 29 november jl. is Gerard 
Beemster koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje- Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door 
locoburgemeester Anke Klein. 
 
Gerard Beemster heeft in zijn loopbaan als dirigent en kerk-
musicus    een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderhouden 
en opbouwen van een bloeiende traditie van (Nederlandse) 

http://www.koornetwerk.nl/protocol
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kerkmuziek. Hij was meer dan 30 jaar dirigent van het Kathedrale Koor 
Utrecht en was verantwoordelijk voor de muzikale invulling van de liturgie in 

de St. Catharina-kathedraal van het aartsbisdom 
Utrecht.  
In deze periode heeft hij, samen met zijn werk als 
zangdocent aan de kathedrale koorschool, meerdere 
generaties van kinderen en jongeren opgeleid. 
Verschillenden van hen zijn later doorgegaan als 
professioneel zanger of musicus en velen zijn als 
amateur actief gebleven. 

(BH; bron: https://www.kathedralekoorutrecht.nl 29 november 2020) 

 

Vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering van het KDOV-blad 
nam het bestuur van de 

 
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging 

 
met droefheid kennis 

 
van het overlijden van ons lid 

 

Michael Hedley 
 

Director of music van de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam 
 

op de leeftijd van 69 jaar. 
 

Michel was een van de meest prominente kerkmusici van ons land 
die de kerkmuziek in de H. Nicolaasbasiliek op een uitzonderlijk hoog 

peil heeft weten te brengen. 
 

We wensen zijn vrouw Colleen veel sterkte bij dit grote verlies 
 

Moge Michael rusten in vrede. 
  

https://www.kathedralekoorutrecht.nl/
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In Memoriam Klaas van Warmerdam 
Klaas van Warmerdam werd in 1933 geboren in Spaarndam. Hij was de 
één-na-jongste van tien kinderen, een oudere broer en acht zussen. Al in 
zijn jonge jaren was hij misdienaar in de Adalbertus-parochie te 
Spaarndam. Vanaf zijn negende jaar volgde hij orgellessen bij de heer 
Nibbering in Haarlem Noord. De noodzaak om de vieringen in de kerk te 
laten begeleiden door Klaas diende zich al snel aan. Door ziekte van zijn 
vader, toenmalig organist aldaar, verving hij al op elfjarige leeftijd zijn vader 
op het orgel in de vieringen. 
 

In 1946 verhuisde het gezin naar Haarlem Noord, vanwaar Klaas, 
afwisselend met zijn vader, de vieringen bleef begeleiden. In 1961 trad hij in 
het huwelijk, (welke bijna 60 jaar mocht duren.) Hij werd vader van een 
dochter en twee zoons. Van 1962 tot en met 1964 volgde hij een dirigenten-
cursus in Schiedam bij organist en componist Kees Bak. 
Naast zijn beroep als ingenieur in de bouwwereld is zijn liefde voor orgels 
ook altijd blijven bestaan. Hij interesseerde zich voor dit muziekinstrument 
wereldwijd. Ook zijn liefde voor de orgelbouw heeft hij zich eigen gemaakt. 
In zijn vrije tijd verzamelde hij onderdelen van afgedankte orgels en bouwde 
daarmee zijn eigen orgel, onder andere zijn zelfgemaakte huisorgel, welke 
hij jaren heeft bespeeld. Veel tijd en aandacht heeft hij ook gestoken in het 
verfraaien van het orgel in Spaarndam, dat na jaren klonk zoals hij dat goed 
achtte. 
 
Zijn kerkkoor bestond altijd uit sopranen, alten, tenoren en bassen, dus 
vierstemmige missen. Zelf was hij ook jarenlang koorlid als tenor bij Albert 
de Klerk in wat toen heette “Koor Katholiek Haarlem”. Zijn leven was gevuld 
met veel orgel, ook op cd’s, liefst van oude meesters. En ook op vakanties 
in het buitenland zag hij altijd kans kerkorgels te bespelen.  
In de loop van de jaren heeft hij veel veranderingen meegemaakt in de 
kerkmuziek. Van het latijn naar de Nederlandstalige liederen. Dat was wel 
een hele omschakeling maar het ging hem goed af. Als er bij wijze van 
uitzondering, op hoogfeestdagen Gregoriaans kon worden uitgevoerd, 
genoot ie. 
 
In 1985 verhuisde het gezin naar Aerdenhout. Daar verving hij de 
dirigent\organist van de Antonius van Padua parochie, beurtelings met 
Spaarndam, dan zaterdag, dan zondag. Spaarndam is hij altijd trouw 
gebleven. In 1999 kreeg hij een oorkonde uitgereikt voor zijn verdienste aan 
de Adalbertus parochie. In 2018 heeft hij een koninklijke onderscheiding, 
een lintje, gekregen voor zijn verdienste aan de gemeenschap en uitgereikt 
door de burgemeester van Bloemendaal. 
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Naar verloop van tijd nam zijn gezondheid steeds meer af. Daardoor 
verhuisde hij met zijn vrouw naar een appartement in de Velserbroek, waar 
hij nog twee en een half jaar heeft mogen genieten van zijn mooie 
onderkomen. 
 
Dat hij moge rusten in vrede. 

Fam. Van Warmerdam 

 

Vraag en aanbod 
 
Recentelijk ben ik aangesteld als dirigent van de Schola Cantorum in 
Hooglanderveen. Wij maken daar gebruik van een “Gregoriaans Missaal 
voor Zondagen en Feesten” uitgegeven door de Nationale Raad voor 
Liturgie en de Abdij Saint-Pierre de Solesmes (1991, ISBN 2-85274-135-0). 
Het mooie is dat alle Nederlandse vertalingen tussen de gregoriaanse 
gezangen zijn opgenomen, dit tezamen met de overige Nederlandse 
aanwijzingen, voorwoord, etc. 
Helaas loopt de paginering niet parallel aan het Graduale Romanum dat 
ikzelf altijd gebruikte. Bovendien zijn er te weinig boeken: door veelvuldig 
gebruik zijn er exemplaren gesneuveld. 
Vraag: Zijn er parochies die deze uitgave ‘ongebruikt’ hebben liggen? 
Googelend wordt sporadisch wel eens een exemplaar aangeboden; helaas  
is de vraagprijs voor een boek dat half uit elkaar ligt, toch nog boven de  
€ 200,=. Dat lijkt mij niet redelijk en bovendien zijn er gewoon te weinig. 
 
Reacties graag naar KDOV-lid Theo Hoogenboom, Panfluitstraat 26, 3822 
CX Amersfoort, 033-4550689, theohoogenboom@solcon.nl  
 
 
Deze rubriek is gratis voor leden! Stuur uw bericht aan redactie@kdov.nl.  
 
 
 
Noot bij onderstaand artikel ‘De belangenbehartiging van de kerkmusicus’. 
 
Let op: Formeel is het KDOV niet betrokken bij onderstaand initiatief, maar 
het lijkt de redactie wel raadzaam om het in ieder geval aan onze leden 
bekend te maken, zodat u op de hoogte bent van deze ontwikkeling. Helaas 
kreeg het KDOV-bestuur maar kort de tijd om te kijken of ze hierbij wilden 
aansluiten. Bovendien had het estuur dit dan op de Algemene 
Ledenvergadering aan de leden willen voorleggen, maar die ALV is niet 

mailto:theohoogenboom@solcon.nl
mailto:redactie@kdov.nl
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doorgegaan. Desondanks toch deze berichtgeving met erachteraan een 
korte reactie vanuit de voorzitter van onze vereniging aan een van de 
initiatiefnemers en auteur Peter Ouwerkerk. (RH) 
 

De belangenbehartiging van de kerkmusicus 
Peter Ouwerkerk 

 
Een kerkmusicus die met zijn of haar werkgever in conflict komt, kan 
momenteel maar moeizaam ergens terecht voor juridische bijstand. De 
KVOK is geen vakbond. De Landelijke Dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk heeft wel een aanspreekpunt: de Commissie Generale 
Regeling Kerkmusici. Hier kan advies worden ingewonnen en bijstand 
gevraagd, maar alleen voor zover het de toepassing van de kerkelijke 
regelingen betreft. In de Rooms-Katholieke Kerk zijn de arbeids-
voorwaarden per bisdom geregeld en kan men zich bij vragen wenden tot 
de KDOV, de Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging. Ook bij het 
Huis van de Kerkmuziek kan men informatie inwinnen. Deze instanties 
kunnen leden weliswaar op weg helpen, maar ze hebben geen van alle de 
‘tanden’ van een vakbond. Zodra het erop aankomt, en zeker als de gang 
naar de rechter in beeld komt, staan deze organisaties met lege handen en 
zal de ongelukkige kerkmusicus dure juridische hulp moeten inschakelen. 
De kosten daarvan weerhouden veel musici die stap te zetten; men kiest 
ervoor zich te schikken naar de situatie, of desnoods om te zien naar een 
andere werkgever. 
 
Rooms-katholieke en protestantse regelingen  
Een kerkmusicus die een arbeidsovereenkomst heeft, heeft rechten. Die 
rechten staan verwoord in verschillende kerkelijke en civiele regelingen. 
Voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (met uitzondering van 
bisdom Roermond) staan deze verwoord in het per januari 2019 geldende 
‘Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen 
van de R.-K. kerkprovincie Nederland’. In dit document, voorzien van vijf 
bijlagen, staan zowel inhoudelijke richtlijnen (dus wat de taken van 
kerkmusicus binnen de R.-K. Kerk inhouden, inclusief de opleidingseisen 
en de salariëring) als de procedurele regels (variërend van recht op verlof 
en wachtgeld tot het zich kunnen wenden tot een scheidsgerecht in geval 
van conflicten).  
In de Protestantse Kerk vallen de kerkmusici onder twee afzonderlijke 
Generale Regelingen. De meest bekende is de Generale Regeling voor de 
Kerkmusici (inmiddels omgedoopt in Generale Regeling 9). Dit is een 
inhoudelijke regeling, waarin met name wordt ingegaan op de taakinvulling 
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van de kerkmusicus, de diverse bevoegdheden en de daarbij behorende 
opleidingseisen. Ook staan in deze Regeling richtlijnen die van toepassing 
zijn op de kerkelijke gemeentes, bijvoorbeeld de plicht een kerkmuzikaal 
beleidsplan en, daaraan gekoppeld, het kerkmuzikale functieniveau vast te 
stellen. Dit functieniveau bepaalt of een eerste-, tweede- of derdegraads 
bevoegd kerkmusicus wordt aangesteld. Kerkmusici worden daarnaast 
aangemerkt als kerkelijk medewerkers. In die hoedanigheid vallen ze 
tevens onder de Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers 
(Generale Regeling 6). Deze ‘GR6’ is vooral rechtspositioneel van aard, in 
tegenstelling tot de vakinhoudelijke ‘GR9’.  
In de Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers is te lezen wat de 
plichten en rechten van de werkgever en de werknemer zijn, wat is 
geregeld in geval van arbeidsongeschiktheid, verlof, jubileum, schorsing, 
klachten en geschillen, de uitvoeringsbepalingen, het georganiseerd 
overleg, enzovoort. 
 
Arbeidsrecht  
Voor protestantse kerkmusici zijn zowel Regeling 6 als Regeling 9 
onverkort geldig. Daarnaast geldt, net als voor de rooms-katholieke 
collega’s, het civiele recht. Binnen de kerkelijke organisaties kan in geval 
van een conflict alleen advies en bijstand worden ingewonnen zolang de 
kerkelijke regelingen in het geding zijn. Als het probleem arbeidsrechtelijk 
van aard is, zal worden doorverwezen naar het civiele recht waarbij 
juridische bijstand (zoals een advocaat) moet worden ingeschakeld. 
Kerkelijke instanties als de Commissie Regeling Kerkmuziek, en ook KDOV 
en KVOK kunnen dan geen hulp bieden – daar zijn ze niet voor toegerust.  
 
De praktijk  
Zelfs met de kerkelijke regelingen in de hand is het soms nauwelijks 
mogelijk werkgevers te bewegen hun werknemers fatsoenlijk te 
behandelen. Iedereen kent die ervaring wel: ‘kerkmusicus’ wordt gezien als 
een deeltijdbaantje, of zelfs veredelde hobby, waarbij nogal eens wordt 
gedacht dat het feitelijke werk (het begeleiden van de samenzang, het 
dirigeren van een koor) ook wel goedkoper door vrijwilligers, al dan niet met 
opleiding, kan worden verricht. Dit maakt de positie van de kerkmusicus 
bijzonder kwetsbaar, zeker nu de coronacrisis het proces van 
ontkerkelijking en daaruit voortvloeiende daling van collecte-inkomsten des 
te schrijnender zichtbaar maakt. Omdat kerkenraden als werkgevers vrij 
zelfstandig kunnen opereren en soms niet worden gehinderd door kennis  
of ervaring op het gebied van goed werkgeverschap, lopen conflicten snel 
uit de hand en is er soms al veel schade aangericht alvorens men bij 
bijvoorbeeld de Commissie Regeling Kerkmusici aanklopt. Als vervolgens 
wordt ontdekt dat er op grond van GR6 en 9 geen sancties zijn om de 
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werkgever in het gelid te dwingen, blijft de kerkmusicus gefrustreerd achter. 
Dat geldt overigens ook voor ondergetekende, die als voorzitter en adviseur 
namens de Commissie deze boodschap moet brengen.  
 
Hoe dan wel?  
Er is een beroepsgroep die dit veel beter heeft geregeld. Het is de kosters 
al jaren geleden wel gelukt zich te organiseren. Dankzij de ontstane ‘massa’ 
hebben ze ervoor kunnen zorgen dat hun rechten veel beter worden 
gerespecteerd. Zij organiseerden zich in de CNV-Kostersbond, die 
overigens per januari van dit jaar onderdeel is geworden van de CNV-Kerk 
& Ideëel. Door deze collega’s geïnspireerd zijn ondergetekende en Wim 
Ruessink, naast lid van voornoemde Commissie ook bestuurslid van het 
Huis van de Kerkmuziek, met deze vakorganisatie in gesprek gegaan om te 
onderzoeken of ook voor de kerkmusici aansluiting bij CNV-Kerk & Ideëel 
een optie is. Het goede nieuws is: dat is zeker mogelijk.  
 
CNV in het kort  
CNV staat voor Christelijk Nationaal Vakverbond, waaraan drie vakbonden 
zijn aangesloten: CNV Vakmensen, CNV Connectief (waaronder Zorg & 
Welzijn, Onderwijs en Overheid en Publieke Diensten vallen) en CNV 
Jongeren. Tot 1 januari 2020 was ook de CNV Kostersbond een 
zelfstandige vakbond, maar deze is inmiddels opgegaan in Connectief. 
CNV Kerk & Ideëel valt onder CNV Zorg & Welzijn. CNV Kerk & Ideëel 
vertegenwoordigt de rechtspositionele belangen van pastoraal werkers, 
diakenen en priesters in de R.-K. Kerk, kerkelijk (mede)werkers en (sinds 
januari jl.) kosters.  
 
Kerkelijk medewerkers  
Zoals gezegd vallen ook kerkmusici kerkrechtelijk onder de kerkelijk 
medewerkers. De Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland 
heeft de belangenbehartiging van de kerkelijk medewerkers ondergebracht 
bij CNV Kerk & Ideëel. Voor de Protestantse Kerk in Nederland is het 
Georganiseerd Overleg Medewerkers de commissie waar wordt gesproken 
over de arbeidsvoorwaarden van de kerkelijk medewerkers. Hier vindt dus, 
zeg maar, het CAO-overleg voor onder meer de beroepsgroep 
‘kerkmusicus’ plaats. Inmiddels zijn ongeveer 600 kerkelijk medewerkers 
(protestants én rooms-katholiek) lid van CNV K&I. Bij mijn weten zijn 
hieronder tot op heden echter geen of nauwelijks kerkmusici. Binnen het 
protestantse Georganiseerd Overleg Medewerkers (GOM) praten vijf 
belangenbehartigers mee, op aanwijzing van de Kleine Synode. Vanaf 
2021 is de verdeling als volgt: één zetel voor RMU (Reformatorische 
Maatschappelijke Unie, tijdelijk voor drie jaar), één voor de Bond 
Nederlandse Predikanten (voor de in totaal ca. zeventig predikanten in 
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loondienst; eveneens tijdelijk voor drie jaar), en drie zetels voor CNV Kerk & 
Ideëel. Deze drie zetels behartigen de belangen van alle kerkelijk 
medewerkers die onder de Arbeidsvoorwaardenregeling vallen, waaronder 
de kosters en de kerkmusici. Kerkelijk medewerkers (dus ook kerkmusici) 
die lid zijn van CNV Kerk & Ideëel kunnen invloed uitoefenen op de binnen 
het GOM overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Via kaderleden houden 
de belangenbehartigers contact met de diverse achterbannen. De mate van 
invloed van de kerkmusici in het GOM (bijv. over verbeteringen van de 
arbeidsvoorwaarden of salariëring) is dus afhankelijk van het initiatief en de 
activiteit van door kerkmusici aangewezen kaderleden. Hoe sterker de 
achterban is georganiseerd, hoe effectiever hun belangenbehartigers in het 
GOM kunnen aansluiten bij de wensen en verwachtingen van die 
achterban.  
 
Huis van de Kerkmuziek  
Willen we de individuele belangen van de kerkmusicus, en ook het 
toekomstperspectief van onze hele beroepsgroep veiligstellen, dan is het 
essentieel dat wij als kerkmusici ons gaan organiseren. De afdeling Kerk & 
Ideëel van de CNV is hiervoor het ideale platform. Met het voorbeeld van 
de goed georganiseerde kosters in het achterhoofd: het zou in veel 
opzichten een goede zaak zijn als dit jaar nog zoveel mogelijk kerkmusici 
lid worden van deze vakvereniging. Als dit daadwerkelijk gebeurt, dan zal 
het Huis van de Kerkmuziek, samen met de KVOK en zoveel mogelijk 
andere organisaties, de taak op zich nemen binnen onze beroepsgroep een 
degelijke achterban te organiseren – de oproep in dit artikel is hier het 
eerste voorbeeld van. Vervolgens zal zij actieve kaderleden werven die 
kunnen bewerkstelligen dat binnen het GOM de kerkmusici een belangrijke 
stem in het arbeidsvoorwaardenoverleg krijgen. Het grote pluspunt van de 
KVOK is dat zij met haar afdelingen al een goede landelijke dekking van 
betrokken kerkmusici heeft.  
 
Drie belangrijke voordelen  
Ten opzichte van het lidmaatschap van de KVOK levert lidmaatschap van 
CNV Kerk & Ideëel drie belangrijke extra voordelen op. Als lid bent u 
allereerst persoonlijk verzekerd van kosteloze juridische bijstand in geval 
van conflicten met de werkgever. Daarnaast worden, zoals gezegd, de 
collectieve belangen van de kerkmusici bij het overleg over de 
arbeidsvoorwaarden behartigd. En tot slot krijgt het beroep van 
kerkmusicus hierdoor meer status en arbeidsperspectief, waardoor de 
kerkmuziekopleidingen aan de conservatoria levensvatbaar blijven. Immers, 
een voorwaarde van de overheid om een beroepsopleiding te financieren is 
dat deze opleidt tot een beroep met toekomst. Belangrijke voordelen dus 
voor u, voor uw beroepsgroep én voor de toekomst van de kerkmuziek.  
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Wie kan lid worden?  
In principe heeft elke kerkmusicus die een vaste aanstelling bij een 
parochie of gemeente heeft, er belang bij om lid worden. Het is daarbij niet 
van belang of iemand een professionele opleiding of een amateurcursus 
heeft gevolgd; voorwaarde is de aanstelling op basis van een 
arbeidsovereenkomst. Ook kerkmusici met een derdegraads bevoegdheid 
én een aanstelling bij een parochie of gemeente kunnen dus lid worden. 
Alleen zij die werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst, of 
sowieso geen enkele vorm van overeenkomst hebben, komen niet in 
aanmerking. Het lidmaatschap zal voor vrijwel alle kerkmusici slechts € 
9,95 per maand bedragen. Dit is het tarief dat geldt voor inkomens tot de 
helft van het minimumloon (per 1 juli 2020 is dat € 840 per maand); het 
lidmaatschapstarief wordt namelijk vastgesteld op basis van alleen het 
inkomensdeel dat als kerkmusicus wordt verdiend, en niet het totale 
inkomen. Verdien je als kerkmusicus in loondienst tussen € 840 en € 1.680 
per maand (het wettelijk minimumloon), dan bedraagt het CNV-
lidmaatschap maandelijks € 12,95. Dit bedrag is als aftrekpost op te voeren 
bij de jaarlijkse belastingaangifte. Het is wel belangrijk te weten dat alleen 
voor het inkomensdeel waarvoor je contributie betaalt, juridische bijstand 
kan worden gevraagd. Alle werkzaamheden die op andere gebieden 
worden verricht, vallen hier dus niet automatisch onder. Het is wel mogelijk 
het lidmaatschap uit te breiden met de werkzaamheden als docent, 
koordirigent of anderszins, mits deze in loondienst worden verricht. Wie dat 
wil regelen, kan contact opnemen met CNV om de mogelijkheden van een 
bredere dekking te bespreken. Als je ten tijde van de aanmelding al in een 
conflictsituatie verzeild bent geraakt, worden mogelijk niet alle juridische 
kosten vergoed. Het is dus aan te raden niet te wachten met lid worden tot 
er een probleem is ontstaan.  
 
Alle informatie over het lidmaatschap van CNV-Kerk & Ideëel is te vinden 
op https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/. Namens de KVOK en het Huis 
van de Kerkmuziek: van harte aanbevolen! (Peter Ouwerkerk) 
 
Naschrift: 
Onze voorzitter, Ton van Eck, reageerde op 19 oktober 2020 onder meer 
met het volgende aan de initiatiefnemers:  
“Om te overleggen met het economencollege over de rechtspositionele 
aangelegenheden dient een organisatie door de Nederlandse 
bisschoppenconferentie hiertoe erkend te zijn. Dat kan alleen als deze 
voldoende kerkmusici vertegenwoordigt. De KDOV  beschikt over een 
dergelijke erkenning, evenals tot aan het faillissement in 2013, de KNTV 
daarover beschikte.  Het is maar de vraag of het CNV ook als zodanig 
erkend zal worden. Als er te weinig kerkmusici werkzaam in r.-k. kerken lid 
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worden van CNV Kerk & Ideëel is die groep niet representatief voor de 
totale beroepsgroep. 
Binnen de r.-k. kerk is er, wat betreft rechtspositionele aangelegenheden ter 
bescherming van de kerkmusici het Bisschoppelijk Scheidsgerecht, een 
onafhankelijke college met voornamelijk ervaren juristen waarin ook de 
KDOV is vertegenwoordigd ter behartiging van de belangen van de 
kerkmusicus. 
In dat opzicht is het voor de kerkmusici dus nog niet zo slecht geregeld. […] 
 
Zoals hierboven blijkt, is er voor het CNV nog een belangrijke horde te 
nemen voordat ze daadwerkelijk iets voor de kerkmusici in r.-k. kerken 
zouden kunnen betekenen en dat betekent dat we pas daarna ertoe kunnen 
overgaan om onze leden te adviseren zich bij het CNV aan te sluiten. 
Als vereniging dienen we, naar goed gebruik, over dit belangrijke 
onderwerp eerst onze leden te raadplegen. 
Op dit ogenblik stelt het bestuur van de KDOV vast dat voor haar leden het 
lidmaatschap van CNV Kerk & Ideëel best voordelen zou kunnen bieden, 
maar wel op voorwaarde dat deze organisatie dan een voldoende groot 
aantal in r.-k. kerken werkzame kerkmusici telt om als gesprekspartner door 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie te worden erkend.” (Ton van Eck) 
 
Aanvulling: 
In oktober 1918 stelde de Nederlandse Organisten Vereniging een 
‘bezoldigingscommissie’ in. Het eindrapport werd gepubliceerd in het 
septembernummer van 1920, precies een eeuw geleden dus. Ik citeer 
hieruit: “Maar gij, Katholieke organisten, dat het bij u couleur de rose is. 
Integendeel. Ook daar, op een enkele uitzondering na, in de verste verte 
geen belooning naar prestatie. Overal dezelfde klacht, en het is een 
aanklacht tegen de overheden der kerk, die van haar dienaren zooveel 
verlangt, zonder zich te bekommeren over hun welstand. Ook bij de 
Katholieken is een reuzenachterstand in te halen. Ik heb reeds getracht in 
het juli-nummer van ‘Het Orgel’ te publiceeren, wat men ook van den 
Katholieken organist hier en daar zooal verlangt, naast zijn orgelspel, en 
men ziet, dat het hoog noodig is, dat deze misstanden worden opgeruimd. 
Eigenlijk komt bijna uit geen enkele plaats eenig bemoedigend bericht. 
Geen enkele Katholiek organist is eigenlijk met inkomen tevreden. Allen 
schrijven in meer of min openhartige taal, dat het vergrooten van het 
inkomen werkelijk geen weelde zou zijn.” (citaat uit ‘Het Orgel, jrg. 116, 
nr.5; we zijn per saldo nog niet veel opgeschoten; RH) 
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Nawoord van de voorzitter over KDOV  en CNV Kerk & Ideëel 
Hierboven treft u de correspondentie aan tussen ondergetekende en Peter 
Ouwerkerk. 
Ten behoeve van onze leden wil ik de gang van zaken omtrent dit 
onderwerp hieronder schetsen. 
 
Op 8 september ontving het bestuur van de KDOV een e-mail van Peter 
Ouwerkerk met het verzoek om ons aan te sluiten bij de protestantse 
collegae die zich, verenigd via het Huis voor de kerkmuziek, willen aan-
sluiten bij 'CNV Kerk en ideëel'.  
Onze hoofdredacteur heeft daar een korte reactie op gestuurd.  
In een telefoongesprek met Peter Ouwerkerk heb ik hem gezegd dat wij dit 
eerst willen voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering die we op 24 
oktober zouden houden.  
In een e-mail van 19 september deelde hij me mee dat hij dat niet wilde 
afwachten voor de publicatie van hun plannen begin oktober in Kerk & 
Liturgie, De Orgelvriend, NotaBene en het Gregoriusblad, want ze waren er 
al zolang mee bezig. 
 
Ons bestuur kreeg de indruk dat de groep die dit, overigens met de beste 
bedoelingen, heeft georganiseerd, eenvoudigweg in de voorafgaande 
maanden heeft vergeten dat er ook binnen de r.-k. kerk gekwalificeerde 
kerkmusici zijn, en dat zou wel eens de verklaring kunnen zijn waarom we 
de uitnodiging om deel te nemen pas te elfder ure ontvingen. 
 
Dat een reactie van ons bestuur achterwege bleef, komt niet voort uit 
nalatigheid, zoals bovengenoemde publicatie in een voetnoot enigszins laat 
doorschemeren, maar uit zorgvuldigheid. We vonden de kwestie te 
belangrijk om als bestuur binnen 11 (!) dagen - want dat was de termijn die 
men van ons verwachtte - te beslissen of we ons al dan niet zouden 
aansluiten. We willen onze leden de gelegenheid geven zich daarover uit te 
spreken. 
 
De kans is groot  dat zeker in het begin 'CNV Kerk en Ideëel' te weinig 
kerkmusici, werkzaam in de r.-k. kerken, tot zijn leden kan rekenen. Als zij 
om die reden geen toelating tot het overleg met het economencollege 
krijgen, heeft het lidmaatschap voor een in een r.-k. kerk of instelling 
werkzame kerkmusicus in dat opzicht weinig zin. In dat geval zou een 
collectief lidmaatschap van KDOV-leden tot de opties behoren, maar we 
willen als bestuur graag dat eerst onze leden zich daarover uitspreken. Het 
staat onze leden overigens wel vrij om zich, naast het lidmaatschap van de 
KDOV,  individueel aan te melden bij 'CNV Kerk en Ideëel'. 
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Het is spijtig dat onze Algemene Ledenvergadering niet heeft kunnen 
plaatsvinden, maar we blijven als bestuur bij ons standpunt dat we eerst 
onze leden willen raadplegen over hun mening in deze kwestie zodat we tot 
een afgewogen beslissing kunnen komen.  
 
Mocht u niet tot de volgende Algemene ledenvergadering willen wachten 
om uw mening te geven dan kunt u uw standpunt in deze ook per brief of e-
mail kenbaar maken bij het secretariaat. 
 
Intussen kunt U ervan op aan dat de delegatie namens ons bestuur bij het 
reguliere overleg met de economen van de bisdommen uw belangen zo 
goed mogelijk zal blijven behartigen. 

Ton van Eck, voorzitter 
 
 

Jos Martens componeerde een Mis ter ere van de 
heilige Corona 

Eric van Teijlingen 
 

In maart kwamen er ook in de 
agenda van dirigent-organist 
Jos Martens (35) van de Sint-
Odulphusparochie in Assendelft 
grote gaten. Alle koren zwegen. 
Geen repetities.  
Geen kerkvieringen. Martens 
verleende dit voorjaar enkel zijn 
muzikale bijdragen aan de 
digitale zondagsvieringen in 
Assendelft. 

 
Nieuwe mis 
Eind mei, toen bekend werd dat de kerken in juni weer zouden opengaan, 
ontstond het idee voor deze mis ter ere van de heilige Corona. Martens: 
“We zaten wat na te praten na de digitale viering op Hemelvaartsdag en zo 
kwamen we op het protocol voor de openstelling van de kerken, dat toen 
net was gepubliceerd. Koorzang was nog steeds uitgesloten; alleen zang 
met een cantor was mogelijk. Ik dacht: wat gaan we dan zingen? En zo 
ontstond het idee om een mis ter ere van Corona te componeren. De 
heilige dan.” In een periode van ongeveer een maand componeerde 
Martens, die al verschillende missen op zijn naam heeft staan, de 
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verschillende misdelen. Samen met mezzosopraan Angelique Broerse-van 
Hal werd de mis geoefend en ingezongen voor YouTube. Martens: “Ik heb 
deze mis gecomponeerd voor een solostem of een klein koortje van 
ongeveer vier zangers. De mis is ook kort, beknopt. Alles bij elkaar duurt ze 
ruim zes minuten. Ik denk dat het zingen van deze mis niet moeilijk is, maar 
ik wilde er wel een uitdaging inleggen voor de gemiddelde parochiële 
koorzanger.” Kenmerkend voor de hele mis is een viertonig motief (G-AFis-
E), dat in verschillende hoogten en hoedanigheden in alle misdelen 
aanwezig is. “Het was niet het eerste wat in mijn hoofd kwam maar het is 
wel het leitmotiv geworden”, aldus Martens. “Wat als eerste op papier 
stond, was een stijgende, smekende, melodie uit het Kyrie. Ik wilde het 
smekende aspect – Heer, ontferm U – uit het Kyrie vastleggen.” 
 
Toch lofzang 
Het Gloria heeft daarentegen veel snelheid. “Ja, het gaat achter elkaar 
door. Ik dacht: de mensen willen vast niet te lang in de kerk zitten vanwege 
corona.” Het Gloria valt in drie delen uiteen: een licht en opgewekt gedeelte 
vanaf het ‘et in terra pax’. Vanaf ‘Domine Deus Agnus Dei’ wordt het een 
stuk ingetogener om in het laatste deel (vanaf ‘quoniam tu solus’) de 
melodie van het begin van het Gloria weer te hernemen. “Het is en blijft een 
lofzang voor God”.  
 
Angst en hoop 
De angst en dreiging die zo voelbaar was in het begin van de coronacrisis 
zijn terug te horen in het Sanctus. Martens: “De muziek heeft in het Sanctus 
inderdaad een ondertoon gekregen. We zingen over ‘God der hemelse 
machten’ en dat ‘hemel en aarde vol zijn van zijn heerlijkheid’ maar op dat 

moment leek niets ‘heilig’ en 
‘almachtig’. Ook in het Agnus 
Dei heb ik – onbewust maar 
toch – iets van de pandemie 
verwerkt. Muzikaal kenmerkt 
het Agnus Dei zich door korte 
woorden en afgekapte stiltes: 
Ag – nus De – i.  ’t Behoort wat 
hortend en stotend gezongen te 
worden, ware het een beetje 
ademnood, maar vooral ook de 
verklanking van de onzeker-

heid, vertwijfeling en toch ook weer de angst die de coronacrisis met zich 
meebracht. Maar ook: waar gaat het heen? Het dona nobis pacem eindigt 
in majeur, in een open einde. Zo voelt de nabije toekomst ook.”  
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Ook andere missen 
Inmiddels is deze mis al een paar keer gezongen op de zondag in 
Assendelft. Hoe reageerden de gelovigen? Martens: “Ik heb best veel 
enthousiaste en positieve reacties ontvangen, alhoewel sommigen ook wel 
aan de muziek moesten wennen. Ik heb niet alleen mijn ‘Coronamis’ 
uitgevoerd maar ook twee andere, die dit voorjaar door collega’s 
gecomponeerd zijn: de ‘Missa Corona’ van Wouter van Belle uit Utrecht en 
de ‘Missa in simplicitate’ van Hans Leenders uit Maastricht.”  
 
Interesse 
Interesse om de Missa in honorem sanctae Coronae van Jos Martens met 
uw (parochie)koor uit te voeren? Mail voor de partituur (naast voor solozang 
of klein koor, unisono, is ook een versie voor vierstemmig koor 
beschikbaar) naar josmartensmuziek@gmail.com. De misgezangen zijn te 
beluisteren op www.youtube.com/ watch?v=c_iTJRG8V1Q  
(bron: Eric van Teijlingen, Heilige Corona: Zing voor ons …, in: SamenKerk, 
bisdom Haarlem-Amsterdam, nr.4, oktober 2020)  
 

Brandbrief aan Tweede Kamer: ‘Onherstelbare 
schade dreigt voor koorsector’ 

De koorsector voelt zich overvallen door het zangverbod. Het is een 
achteloos gebrachte maatregel waarbij de aanwezige expertise en ervaring 
uit de sector wordt genegeerd. Zonder perspectief op een einde aan het 
verbod dreigt onherstelbare schade te ontstaan. En: het verbod op zingen 
moet tenminste voor jeugdgroepen van 13 tot 18 jaar per direct worden 
teruggedraaid. Dat schrijft Koornetwerk Nederland in een brandbrief aan de 
Tweede Kamer:  
https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Brandbrief-Tweede-
Kamer-verbod-Koorzang-1.pdf. 
 
Aanleiding voor de brief is het verbod op samen zingen waarmee de 
koorsector na de persconferentie van 17 november plotseling 
geconfronteerd werd. Deze maatregel is niet gecommuniceerd tijdens de 
persconferentie en de sector moest hem zelf terugvinden op de site van de 
Rijksoverheid. Het leidde tot grote onrust bij vele duizenden zangers en 
dirigenten. 
De besluitvorming rond het verbod is onnavolgbaar en de onderbouwing 
ontoegankelijk. Dat geldt zeker voor de nieuwe maatregel voor 
jeugdgroepen van 13 tot 18 jaar: zij kregen afgelopen dinsdag onverwacht 
én voor het eerst te horen dat ook zij niet meer mogen zingen. Het 

mailto:josmartensmuziek@gmail.com
https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Brandbrief-Tweede-Kamer-verbod-Koorzang-1.pdf
https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Brandbrief-Tweede-Kamer-verbod-Koorzang-1.pdf
https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Brandbrief-Tweede-Kamer-verbod-Koorzang-1.pdf
https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/11/Brandbrief-Tweede-Kamer-verbod-Koorzang-1.pdf
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disproportionele verbod voor deze doelgroep moet wat Koornetwerk 
Nederland betreft als eerste van tafel. 
Verder is het ook voor ‘Den Haag’ van groot belang om de sector meer bij 
het coronabeleid te betrekken. Dat draagt bij aan het draagvlak voor 
maatregelen, het beheersen van risico’s en het houdt de energie en 
veerkracht voor de omvangrijke sector vast. Alleen samen kunnen we een 
stille uittocht van duizenden zangers, dirigenten en vrijwilligers voorkomen. 
De brief is medeondertekend door Cultuurconnectie, KNMO, Vocaal Talent 
Nederland, Nieuw Vocaal Amsterdam, Academy of Vocal Arts, Boys Keep 
on Singing, Nederlands Koordirigenten Collectief, LKCA, Kunsten’92 en 
geschreven namens vele dirigenten, vrijwilligers en zangers. (bericht d.d. 
20 november 2020 op koornetwerk.nl) 
 

Nieuwsbrief Nationaal Instituut voor de 
Orgelkunst 

 
In de oktober-nieuwsbrief van het NIvO staan 
veel vermeldenswaardige zaken vermeld. 
Daarom hier een integrale versie hiervan, niet 
in het minst, omdat genoemde Flip Veldmans 
secretaris is geweest van het KDOV-bestuur.  

 
Digitale projecten zouden geen last hoeven hebben van de coronacrisis. 
Voor een groot deel is dat ook zo. Het meeste werk gebeurt immers achter 
de computer en speelt zich af op servers. Zo is de mentor-app in zijn 
definitieve fase en kan deze binnenkort worden gepresenteerd. Ook de 
nieuwe interface voor de database vordert, zodat de website binnenkort, 
samen met de mentor-app, te gebruiken is. Maar de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld het orgelmentoraat heeft wel degelijk last van de beperkingen 
die de coronacrisis met zich meebrengt. Want dit is een proces van 
interactie en vertrouwen opbouwen en daarbij zijn activiteiten op locatie 
onmisbaar. Maar leuke verrassingen blijken zich altijd weer te kunnen 
voordoen in wat voor omstandigheden dan ook. De overname van de 
website en database Kerk&Orgel door het NIvO is zo’n bijzondere 
toevalligheid. Een andere is de subsidietoekenning aan het Polifonia-project 
waaraan het NIvO meewerkt. 
 
Website Kerk&Orgel krijgt een plaats bij het NIvO 
Op de website Kerk & Orgel wordt de passie van de in 2018 overleden 
organist, dirigent en componist Flip Veldmans bewaard. Een groot deel van 
zijn leven besteedde hij aan het bijeenbrengen van gegevens over orgels 
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en kerken. Eerst in een kaartsysteem, daarna in een database, die zijn 
zoon Ferdinand speciaal voor hem gemaakt had. Op 15 oktober 2006 is 
deze online gezet in een eerste versie van de website Orgels in Nederland. 
De website is daarna verder ontwikkeld en kreeg in september 2009 zijn 
definitieve naam Kerk & Orgel. Deze database en website krijgen nu een 
plaats bij het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst. 
Flip Veldmans was organist en dirigent van de St-Gummaruskerk in 
Steenbergen en gaf les aan de Gemeentelijke Muziek- en balletschool in 
Bergen op Zoom. Hij studeerde orgel, piano en koordirectie aan het 
Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht, waar Bernard Bartelink 
een van zijn docenten was. Zijn solo diploma orgel haalde hij aan het 
Rotterdams Conservatorium bij Arie J. Keizer. Daarna verfijnde hij zijn 
orgelspel verder bij Stanislas Deriemaeker in Antwerpen. 
Flip Veldmans had dus een passie voor de geschiedenis van kerken en 
orgels. In de ruim dertig jaar dat hij zich met het beschrijven hiervan 
bezighield, heeft hij een enorme hoeveelheid informatie verzameld. De 
database bevat inmiddels gegevens van ruim 22.000 orgels en kerken en 
meer dan 15.000 afbeeldingen. 
 
Na zijn overlijden zocht de familie een waardig opvolger om dit levenswerk 
niet verloren te laten gaan. In contact gekomen met Hans Steketee van de 
Stichting NIvO, hebben gesprekken ertoe geleid dat het NIvO database en 
website overneemt. Voorlopig wordt de website ontsloten via de website 
van het NIvO en blijft de domeinnaam bestaan. De database krijgt een plek 
op de server van het NIvO en op termijn is het de bedoeling de data - na 
gedegen toetsing - te integreren in die van het NIvO. 
Het NIvO wil met deze stap ervoor zorgen dat digitale documentatie over 
Nederlands orgelerfgoed niet verloren gaat. Voor meer info: 
nationaalinstituutorgelkunst.nl en kerk-en-orgel.nl 
 
Samenwerking met het Meertensinstituut Amsterdam 
Het NIvO heeft al enkele jaren contact met het Meertens Instituut, een 
onderzoeksinstituut dat de Nederlandse taal en cultuur bestudeert en 
documenteert. Een gemeenschappelijk vraag is het onderzoeken van de 
mogelijkheid software te maken dat tekstbestanden, als die van de 
encyclopedie, om te zetten in een databasestructuur. Het op verschillende 
manieren ontsluiten van de inhoud is natuurlijk ook van belang. 
Onlangs is subsidie toegekend aan het project Polifonia, dat is ingediend 
door een consortium waaronder het Meertens Instituut. Het NIvO werkt mee 
als data leverancier. Het project wil een digitale ‘harmoniser’ voor kennis 
van muzikaal erfgoed. Het doel is nieuwe methoden te ontwikkelen voor het 
ontdekken, extraheren, organiseren en behouden, begrijpen, bevorderen 
van toegang tot en effectief hergebruiken van kennis van Europees 

https://www.nationaalinstituutorgelkunst.nl/index.php?subid=12&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=36&mailid=79
https://www.nationaalinstituutorgelkunst.nl/index.php?subid=12&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=37&mailid=79


 

 
KDOV-blad Winter 2020 | 20 

cultureel erfgoed door middel van semantische grafieken. Een heleboel 
woorden, maar dat het Nederlandse orgelerfgoed op deze manier 
onderdeel kan worden van de digitale wereld is goede promotie. 
 
De mentor-app 
Halverwege dit jaar hebben we de laatste fondsbijdrage ontvangen, 
waarmee de financiering van de mentor-app rond is. De afgelopen 
maanden hebben een aantal mentoren een proefversie van de app 
uitgeprobeerd en nu worden met de opmerkingen de laatste aanpassingen 
gedaan. Komende maand kan de app door iedere mentor gebruikt gaan 
worden. Het plannen van een officiële presentatie van de app is op dit 
moment nog lastig. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat weten. 
 
Het studentenorgelmentoraat 
Ook het keuzevak orgelmentoraat van het Amsterdams Conservatorium 
krijgt een nieuwe start. Door de stevige ‘lock downs’ in veel landen, konden 
dit jaar de studenten de locaties niet bezoeken of er iets organiseren. 
Binnenkort zou er een introductiedag zijn, maar deze is wegens corona 
helaas afgelast. We gaan op een andere manier de studenten onder-
steunen en kunnen ze - het zijn er vijf, die ieder twee orgels onder hun 
hoede krijgen - dit jaar hopelijk het vak wel afronden. Ook zij gaan gebruik-
maken van de mentor-app. 
 
De website pipeorgan.nl 
De website pipeorgan.nl ontsluit straks een groot deel van de 
mogelijkheden van de database van het NIvO. De presentatie van de 
gegevens zijn een digitaal vervolg op die van de encyclopedie Het 
Historische Orgel In Nederland, maar nu kan er veel meer. Bijvoorbeeld 
archieven en beeldmateriaal kunnen veel completer worden ingevoerd en 
ontsloten. Nieuw is dat de website ook zelf gebruikt kan worden voor het 
invoeren, toevoegen en wijzigen van gegevens. Hiervoor is geen kennis 
van een database nodig: wat je ziet kan je veranderen. Voor het gebruik 
zijn verschillende typen accounts mogelijk, onder andere voor 
orgelmentoren want ook de mentor-app is onderdeel van de database. We 
hopen spoedig de nieuwe versie online te zetten. (Met dank aan Ton van 
Eck) 
        
 
 

http://pipeorgan.nl/
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Waar zijn de jongens en de mannen? Wat zijn de 
drempels? 

Arno Neele 
 
Er is één groep die significant minder aan kunst doet. In het onderwijs én 
daarbuiten. Ook wij missen vaak de jongens en mannen in onze kerkkoren. 
Wat een ‘mooie tijd’ was het, dat alleen jongens- en mannenkoren in de r.k. 
parochies tot wel 8-stemmige missen van Palestrina zongen! Waar ging het 
mis? 
Moeten we de mannen en jongens maar gewoon aan hun lot overlaten? 
Zijn ze echt niet te motiveren zich in te zetten voor kerk (en samenleving)? 
Hoe ‘inclusief’ is onze culturele wereld eigenlijk? Arno Neele, onderzoeker 
bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, kijkt 
achter de cijfers. (inleiding door de redactie) 
 
Actieve cultuurparticipatie 
De laatste tijd werkt de culturele sector (weer) hard aan inclusie, diversiteit 
en gelijke kansen. De Code Diversiteit & Inclusie streeft ernaar dat de 
culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse 
samenleving representeert. En de subsidieregeling Samen cultuurmaken 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie binnen het Programma 
Cultuurparticipatie ’21-‘24 heeft als doel: actieve cultuurparticipatie 
toegankelijk maken voor zoveel mogelijk verschillende groepen mensen. 
De gedachte hierachter is dat sommige groepen drempels ervaren 
waardoor zij niet of minder aan kunst kunnen doen. Bijvoorbeeld mensen 
met een beperking, statushouders, kansarme jongeren, eenzame ouderen. 
 
Mannen in de minderheid 
Over de mate van cultuurparticipatie van deze groepen en de drempels die 
ze daarbij ervaren, weten we (nog) heel weinig uit onderzoek. 
Eenvoudigweg, omdat ze niet of nauwelijks onderzocht worden. Maar uit 
onderzoek dat wel wordt gedaan, komt steevast een groep naar voren die 
significant minder aan kunst doet dan de gemiddelde Nederlander: jongens 
en mannen. 
Van mensen die in hun vrije tijd aan kunst doen is 39 procent man en 61 
procent vrouw. Het kleinere aandeel van mannen geldt voor alle 
kunstdisciplines. Bij zingen en musiceren ligt het met respectievelijk 46 
procent en 54 procent nog redelijk dicht bij elkaar, maar bij toneelspelen 
wordt het verschil met 42 om 58 procent al groter. En bij dans en beeldende 
activiteiten zijn drie keer zoveel vrouwen als mannen actief. 
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Is kunst en cultuur een ‘vrouwending’ in het onderwijs? 
De verhouding is nog extremer bij cultuuronderwijs in het voortgezet 
onderwijs. Van de havisten en vwo’ers met het profiel Cultuur & 
Maatschappij is 20 procent man en 80 procent vrouw. Veel meer meiden 
dan jongens doen eindexamen in een kunstvak. Op het vmbo bedroeg het 
aandeel jongens dat tussen 2006 en 2017 eindexamen deed in een 
kunstvak gemiddeld 33 procent. Op de havo was dat gemiddeld 23 en op 
het vwo gemiddeld 21 procent.  
 
Genderneutraal 
Hoe komt dit? Ervaren mannen meer drempels om kunstvakken te volgen 
en aan kunst te doen? En welke drempels dan? Waarschijnlijk geen 
financiële, fysieke of logistieke drempels. Sluit het aanbod niet aan bij hun 
behoeften? Of is het meer een ideële drempel; past kunstbeoefening niet bij 
de heersende ideeën van ‘mannelijkheid’? Alleen maar vragen, en geen 
antwoorden. 
Misschien is het ook niet belangrijk. Mogelijks zelfs gevaarlijk om met de 
dichotomie man-vrouw te werken nu we meer richting genderneutraal gaan. 
Maar misschien valt er ook wel wat te winnen. We willen als sector tenslotte 
de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving presenteren. En ook 
de groepen waar de Code Diversiteit & Inclusie en het Programma 
Cultuurparticipatie ’21-’24 zich op richten, zal voor ongeveer de helft 
bestaan uit mannen. 
Of moeten we de mannelijke wederhelft maar gewoon aan zijn lot overlaten 
en accepteren dat mannen nu eenmaal van Mars komen en vrouwen van 
Venus? (Arno Neele; in CultuurkrantNL, sept. 2020, blz.14) 
 
Literatuur: 
*Monitor Amateurkunst, LKCA, 2017 
*VO; Leerlingen, Onderwijssoort in detail, Leerjaar, CBS, Statline 
*Zorgelijke ontwikkelingen, kunstvakken in de Tweede Fase, Piet 
Hagenaars, 2018, Kunstzone nr.3 
 

Korte berichten 
 
Waar is het Graduale van Gemert? 
Wij zijn op zoek naar het zogenaamde Graduale van Gemert. Het is een 
zeventiende-eeuws gedrukt Graduale met veel notities in handschrift erin. 
Het behoorde tot omstreeks 2000 tot de Collectie-Bruning in het klooster 
van de Franciscanen in Weert. In 1990 zijn er nog enkele foto’s van 
gemaakt door de Heemkundige Kring van Gemert. Na de overdracht van de 
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Collectie-Bruning aan de bibliotheek van de Universiteit in Tilburg is het 
boek daar niet meer aangetroffen, ondanks meerdere naspeuringen. 
Het gaat om een tamelijk gehavend exemplaar van het Graduale 
Romanum in kwarto in een editie van Aertssens of Scheffer uit het midden 
van de zeventiende eeuw. De titelpagina ontbreekt. Na het Graduale zijn 

Cantiones sacrae opgenomen. 
In totaal telt het boek ongeveer 
400 pagina’s. Het zal in de 
achttiende eeuw eigendom 
van een organist in Gemert 
zijn geweest, wellicht uit de 
familie Van der Willigen. Later 
is het bij de familie Roefs in 
Deurne terecht gekomen en 
door hen in 1937 aan de 
franciscanen geschonken. Het 
boek is uniek omdat de 
oorspronkelijke gebruiker een 
aantal gregoriaanse gezangen 
heeft voorzien van becijferde 
bas en verhogingen van 
leidtonen. Vóór de Cantiones 
sacrae is een katern met 
meerstemmige gezangen in 
handschrift opgenomen. 
Wij zijn op zoek naar dit 
topstuk uit de voormalige 
Collectie-Bruning, omdat het 

unieke informatie biedt over de uitvoeringspraktijk van het gregoriaans in 
Nederland in de achttiende eeuw. Als iemand ons kan vertellen waar het 
boek zich bevindt of er andere informatie over kan leveren, zouden wij dat 
zeer op prijs stellen.  
(RH; bron: https://www.gregoriaans-platform.nl/graduale-van-gemert/)  
Tineke Steenbrink (tineke@hollandbaroque.com);  
Frans Jespers (jespe041@planet.nl)  
 
Nieuwe dirigent Kathedrale Koor Utrecht 
Per 1 januari 2021 neemt Hester Westra het dirigeerstokje van het 
Kathedrale Koor Utrecht over van Gerard Beemster, die met pensioen gaat. 
Beemster heeft het koor ruim dertig jaar geleid. Het huidige koor, dat de 
vieringen opluistert in de St. Catharinakathedraal, telt momenteel 84 leden, 
waarvan 70 jonger dan 18 jaar. (RH; bron: NotaBene, nov. 
2020/ZingMagazine nr.96, dec./jan. 2020/21) 

Foto’s van het ‘verloren’ Graduale van Gemert 

https://www.gregoriaans-platform.nl/graduale-van-gemert/
mailto:tineke@hollandbaroque.com
mailto:jespe041@planet.nl
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Alle klokgieters van Enkhuizen 
De Gieterij te Enkhuizen. Enkhuizen heeft een Geschut- en Klokgieterij 
gehad van 1614 tot ca 1781, welke is gesloopt in 1828 en waar toen een 
lokaal kerkhof is gekomen. Het flinke gebouw stond in het laatste bastion 
van de Vest, genaamd de Beer, bij de Noorderpoort. Vanaf 1783 is het 
gebouw nog gebruikt als Marinehospitaal, en de mannen die daar 
overleden werden in de directe omgeving begraven. Dat werd het Bonken-
kerkhof genoemd, naar de zeebonken zoals die kerels genoemd werden. 
Later werd dit het Matrozen-kerkhof genoemd, en rond 1830 werd er een 
algemene begraafplaats van gemaakt, omdat het begraven in kerken al 

bijna 35 jaar verboden was. 
Maar liefst 17 klokgieters 
van Enkhuizen heeft Thijs 
Postma uitgezocht. Van 
elke gieter ook een 
overzicht van alle klokken. 
En dat ging geheel 
Nederland door. Een mooi 
stukje klokkenhistorie als 
pfd! Zie hiervoor 
https://thijspostma.nl/Klokgi
eters.pdf. (RH) 

 
 
 

Digitalisering ‘Het Orgel’ en ‘Liturgie en kerkmuziek’ 
De KVOK is heel ver met het digitaliseren van de bladen, die onder haar 
verantwoordelijkheid verschijnen. Beide genoemde bladen zullen 
binnenkort beschikbaar komen (vanaf 2009, het oprichtingsjaar van de 
KVOK) als flipbook. Dit project zal medio december afgerond zijn. Ook zal 
het mogelijk worden om een digitaal abonnement op beide bladen te 
verkrijgen. (RH, bron: NotaBene, nov. 2020)  
 
UB Dresden verwerft Silbermann-manuscripten 
Al in 2014 kwamen de reisdagboeken van Johann Andreas Silbermann in 
het bezit van de Sachsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden (SLUB). Op 15 juni 2020 werd 
bekendgemaakt, dat ze ook manuscripten, verdeeld over zes banden, 
hadden verworven. De SLUB is voornemens deze digitaal toegankelijk te 
maken. In het tussen 1720 en 1780 aangelegde Silbermann-archief is de 
familiekennis over orgelbouw gedocumenteerd. Johann Andreas 
Silbermann (1712-1783) maakte eigenhandig beschrijvingen van 35 orgels 

Geschut- en klokgieterij Enkhuizen, 1614-1781, 
gesloopt in 1828 

https://thijspostma.nl/Klokgieters.pdf
https://thijspostma.nl/Klokgieters.pdf
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van zijn vader Andreas Silbermann, beschreef 31 instrumenten die hij zelf 
bouwde en verzamelde details over bijna 250 orgels uit heel Europa. Ook 
bundelde hij biografische aantekeningen over ruim 180 collega’s. Kortom, 
“een schatkamer voor cultuur en wetenschap”, zoals de SLUB het genoemd 
heeft. (RH; bron: De Orgelvriend, okt. 2020)  
Voor meer info: katalog.slub-dresden.de, Mscr.Dresd.App.3165. 
Inhoud: Bd. 1: Von Elsaßischen Orgeln Bd. 2: Anmerkungen Einiger außer 
dem Elsaß stehenden Orgeln Bd. 3: Bericht von Orgelmachern... Bd. 4: 
Bericht derer von meinem lieben Vater Andreas Silbermann Neben seinen 
vielen Instrumenten-Arbeiten verfertigten Orglen Bd. 5: Einrichtung Intonnir- 
und Stimmung der Orgel... Bd. 6: [Specificationen] [Bd. 7]: [Fliegende 
Blätter] 
 
Een nieuwe tekst voor een oud kerstlied 
De organisatie Ark Mission is weer gestart met een actie: Er bestaan heel 
veel mooie kerstliederen, die we ieder jaar zingen. Maar begrijpen we de 
soms verouderde teksten nog wel? En de mensen die we uitnodigen en 
normaal niet in een kerk komen? Spreekt het hen nog aan? 
Liederen als ‘Stille nacht’ zijn niet voor iedereen meer goed te begrijpen. 
Daarom zijn we vorig jaar gestart met het project ‘Een nieuwe tekst voor 
een oud lied’. We zetten toen een wedstrijd uit waarin een tekst kon worden 
geschreven op het lied ‘Nu zijt wellekome’. We waren enorm verrast met 78 
nieuwe teksten! Een jury beoordeelde de teksten en het winnende lied werd 
door Sharon Kips en Gilbert Thera opgenomen. Natuurlijk kunt u dat lied 
met díe tekst dit jaar tijdens kerst gebruiken voor uw eigen kerstdienst. 
Dit jaar kiezen we voor het lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. We 
willen u uitnodigen om een nieuwe tekst te schrijven op de melodie van dit 
oude lied, waarbij u wél uitgaat van de inhoud van het lied. Inzenden kon tot 
23 november en is dus niet meer mogelijk. Een deskundige jury kiest de 
mooiste tekst uit en de winnende tekst wordt gepubliceerd op onze website: 
www.arkmission.nl.  
Dit jaar zullen Talitha Nawijn en Jan Willem van Delft het gekozen lied 
componeren en op muziek zetten. (RH; bron: persbericht Ark Mission, 23 
sept. 2020) 
 
KRO-NCRV geeft The Passion toekomst 
Vanaf 2021 is hét muzikale paasevenement The Passion bij KRO-NCRV te 
zien. Vertrouwd en ook vernieuwd. "Als KRO-NCRV willen wij The Passion 
voortzetten, met steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is het 
belangrijkste levensbeschouwelijke tv-programma bij de publieke omroep. 
Dat moeten we koesteren. Dit universele verhaal over de liefde voor de 
ander heeft betekenis voor alle 18 miljoen Nederlanders”, aldus Peter 
Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV. Je kunt je inschrijven voor The 

http://www.arkmission.nl/
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Passion-nieuwsbrief: service@kro-ncrv.nl (RH; bron: Persbericht KRO-
NCRV, 2 okt. 2020) 
Over een “mogelijk partnership” met de katholieke Kerk wordt 
onderhandeld, zegt eindredacteur Reinder van Dijk.  
 
11e The Passion in Roermond 
De elfde editie van het muziekspektakel The Passion wordt op Witte 
Donderdag in Roermond gehouden. Omroep KRO-NCRV heeft dit op 6 
november officieel bekend gemaakt. Vorig jaar stond het spektakel ook al 
gepland in de bisschopsstad, maar kon het vanwege de corona-uitbraak 
geen doorgang vinden. Het verhaal over het lijden van Christus wordt op 1 
april 2021 live vanaf het Munsterplein op NPO1 uitgezonden. 
Het evenement wordt fors verlengd: het start op Aswoensdag en zal op 
Paaszondag eindigen met een extra tv-uitzending. Hoe de editie er exact uit 
gaat zien, is nog onbekend, zegt persvoorlichter Matthijs de Bruijn van 
KRO-NCRV. Wel liggen er al allerlei verschillende scenario’s klaar die 
rekening houden met diverse mogelijke coronamaatregelen.   
Vorig jaar had het bisdom Roermond samen met de andere kerken in de 
stad een uitgebreid randprogramma georganiseerd. “Dit jaar weten we nog 
helemaal niet wat we om The Passion heen kunnen doen. Alles moet 
natuurlijk wel veilig zijn”, zegt Matheu Bemelmans van het bisdom 
Roermond. 
Het bisdom is hoe dan ook blij dat Roermond de gaststad van The 
Passion 2021 mag zijn. “Het is een prachtig initiatief om het lijdensverhaal 
van Jezus bij een grote groep mensen bekend te maken die hier normaal 
gesproken niet snel mee in aanraking komen”, aldus Bemelmans. Het 
thema is ‘Ik ben er voor jou’ en de presentatie is in handen van Anita 
Witzier. De uitzending is op 1 april om 20.30 uur door KRO-NCRV op 
NPO1. (https://www.kn.nl/inspiratie/muziek/the-passion-dit-keer-echt-in-
roermond/, 6 nov. 2020; persbericht KRO-NCRV, 27 nov. 2020)  
 
Geen ‘Hallelujah’ voor Trump 
De nabestaanden van Leonard Cohen (1934-2016) beraden zich op 
juridische stappen, omdat het vuurwerk na de toespraak van president 
Donald Trump tijdens de Republikeinse Conventie vergezeld ging van een 
cover van Cohens hit Hallelujah. Volgens de advocaat van de 
nabestaanden heeft de Republikeinse partij het intellectueel 
eigendomsrecht op het nummer geschonden. ‘We zijn onaangenaam 
verrast dat de Republikeinse partij, ondanks het door ons afgewezen 
verzoek, heeft doorgezet om het lied te misbruiken voor politieke 
doeleinden’, aldus de juridische vertegenwoordiger. (RH; bron: 
ZingMagazine, okt./nov. ’20) 
 

mailto:service@kro-ncrv.nl
https://www.kn.nl/inspiratie/muziek/the-passion-gaat-door-hoe-groot-wordt-de-katholieke-inbreng/
https://www.kn.nl/inspiratie/muziek/the-passion-dit-keer-echt-in-roermond/
https://www.kn.nl/inspiratie/muziek/the-passion-dit-keer-echt-in-roermond/
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Gegrepen door gregoriaans 
In de reeks ‘Roderick zoekt licht’ ging priester Roderick Vonhögen langs bij 
broeder Stefan Ansinger. Hij heeft een succesvol YouTube-kanaal, waarop  

 
hij gregoriaanse gezangen laat horen. Roderick is nieuwsgiering naar het 
verhaal van de jonge dominicaan. Deze wil de eeuwenoude traditie graag 
delen met mensen van nu. Roderick gaat bij hem in de leer en ontdekt zo 
de fijne kneepjes van het gregoriaans. De uitzending was op 26 september 
2020 op NPO2. Deze is dus nog terug te kijken via: 
https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/26-09-2020/KN_1716077 
 
7000 uur gregoriaans 
De zusters Benedictinessen van de Zuid-Franse abdij ‘Notre-Dame de 
Fidélité de Jouques’ hebben besloten 7000 uur aan opnames van de 
gregoriaanse gezangen, die zij dagelijks reciteren, ter beschikking te stellen 
van het grote publiek. De 45 zusters die (los van het virus) altijd al in 
afzondering van de wereld werken en bidden, bieden mensen in 
quarantaine rust te midden van de nog steeds voortdurende 
coronapandemie. Drie jaar lang zijn de dagelijkse gezangen van de zusters 
opgenomen. De gezangen van de Goede Week, de zes dagen 
voorafgaande aan Pasen, werden via de website www.neumz.com als 
eerste vrijgegeven. (RH; bron: Musica Sacra, okt. 2020) 
 
 

https://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/26-09-2020/KN_1716077
http://www.neumz.com/
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Vervolgcursus gregoriaans Wishful Singing 
Vanaf zaterdag 10 oktober was een vervolgcursus gregoriaans door 
Wishful Singing i.s.m. Herman Finkers. Hierin leren deelnemers meer over 
de opbouw van een psalmmelodie en de structuur van de muziek. Er wordt 
een begin gemaakt met het lezen van het neumenschrift en er wordt 
ingegaan op de verschillende toonladders. Ook zang- en ademtechnieken 
en het zelf instuderen van een vesper komen aan bod. Er zijn vijf online-
instructievideo’s en extra oefenvideo’s. Voor meer info: wishfulsinging.nl 
(RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, 9 oktober 2020)  
 
Introductie nieuwe webshop Nationale Raad voor Liturgie 
De vernieuwde webshop is gelanceerd op de website van de NRL. In de 
webshop zijn de beschikbare uitgaven overzichtelijk weergegeven per 
categorie. Wanneer de gewenste publicaties in de winkelwagen zijn 
geplaatst, wordt u gevraagd om naam en adres aan te geven. De betaling 
van de bestelling gebeurt achteraf via een bijgeleverde factuur, waarin ook 
eventuele volumekortingen doorberekend zijn. Door de eenvoudige 
navigatie en de overzichtelijke lay-out is het gemak waarmee een bestelling 
geplaatst kan worden sterk vergroot. (RH; https://rkliturgie.nl, 10 okt. 2020)  
 
Vernieuwde website Carus Verlag 
De website van de Duitse muziekuitgever Carus Verlag is vernieuwd. De 
webshop bevat een kleine 4000 muziekuitgaven, partituren en losse 
uitgaven; behalve in gedrukte versie nu ook allemaal beschikbaar als pdf. 
Ook de oefencd’s voor koren en een groot aantal topuitvoeringen van 
koorwerken zijn digitaal toegankelijk gemaakt. Daar komt nog een grote 
hoeveelheid materiaal ten behoeve van repetities en concertvoorbereiding 
bij. De pagina’s zijn overzichtelijk ingericht, vooral door het gebruik van een 
paar slimme zoekingangen en filters zoals moeilijkheidsgraad en 
gelegenheid. Zie www.carus-verlag.com > Choral Music > digital choral 
music publications (RH) 
 
Eric van der Kolk overleden 
In de laatste week van september is Eric van der Kolk op 61-jarige leeftijd 
overleden in zijn woonplaats Heerenveen. Hij concerteerde naast 
Nederland veelvuldig in Engeland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, 
Italië en Frankrijk. Ook maakte hij solo-cd’s en was regelmatig voor de 
radio. Hij was organist in Heerenveen, Rotterdam-Overschie en ten slotte 
dirigent-organist van de St.-Franciscusparochie in Wolvega. (RH; bron: De 
Orgelvriend, nov. 2020)  
 
 
 

https://rkliturgie.nl/
http://www.carus-verlag.com/
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Nieuwe orgel-podcast 
De Evangelische Omroep heeft een nieuwe orgel-podcast gelanceerd. 

Presentator Elsbeth Gruteke 
spreekt in ‘Alle registers open’ 
met organisten over wat hen 
inspireerde orgel te gaan spelen 
en welke betekenis muziek voor 
hen heeft. In de eerste 
afleveringen kwamen Willeke 
Smits en Geert Bierling aan bod. 
Hun verhalen worden uiteraard 
omlijst met orgelmuziek.  
De podcast is te horen via 
nporadio4.nl/podcasts of via 
podcast-apps zoals NPO Luister. 
Meer info op orgelvriend.nl.  
(RH; bronnen: NotaBene en De 
Orgelvriend, nov. 2020)  

 
Illustratiewedstrijd Nationaal Orgelmuseum 
Tijdens de eerste corona-golf dit voorjaar organiseerde het Nationaal 
Orgelmuseum een illustratiewedstrijd. Inmiddels is de winnaar bekend 
gemaakt. Het is Peter Oosterhout uit Amsterdam, in het dagelijks leven 
radiotherapeutisch 
laborant. In zijn digitale 
collage krijgen een 
orgel en orgelpijpen in 
een fantasielandschap 
een ‘spannende rol’. 
Volgens de jury (Eelco 
Elzenga, Wilma Seijbel 
en Marius van 
Dokkum) ‘een zeer 
indrukwekkende en 
intrigerende 
inzending’. (RH; bron: 
Orgelnieuws.nl, 29 okt. 
2020) 
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Nieuw oratorium in coronatijd 
Midden in de coronatijd met een online-koor een gloednieuw oratorium over 
Noach instuderen. Dat is de grote droom van dirigent Peter Burger. Samen 
met uitgeverij Promusic daagt hij liefhebbers van zingen uit zich op te 
geven voor dit project. Wie zich aanmeldt krijgt wekelijks via YouTube een 
interactieve online-repetitie om te studeren. Ook ontvangt de zanger audio-
oefenmateriaal. De repetities zijn via een livestream. Burger heeft hier de 
afgelopen maanden ervaring mee opgedaan met zijn vijf koren. Zodra het 
veilig is gaat het oratorium in live-première. Het bekende verhaal is 
omgezet in een oratorium door tekstschrijver Margreet Ras-van Slooten en 
componist André van Vliet met als thema’s gehoorzaamheid, geduld, 
isolement en hoop. Thema’s die juist in deze tijd heel erg actueel zijn. 
Meedoen kost € 95,-. Voor meer info: onlinekoor.nl.  (RH)  
 

 
 
Bladmuziek Andriessen en De Klerk te leen 
Door de jaren heen heeft de Andriessen/De Klerk Stichting een behoorlijke 
collectie verzameld met bladmuziek van Hendrik Andriessen en Albert de 
Klerk. Een van onze doelstellingen is het uitvoeren van die muziek te 
bevorderen. Daarom hebben we besloten dat musici bladmuziek uit onze 
bibliotheek kunnen lenen. Via onze website is een overzicht te downloaden 
van de collectie. Ook vindt u daar de voorwaarden waaronder u een werk 
kunt lenen. Zo kunt u de bladmuziek gratis lenen, maar vragen wij wel een 
vergoeding voor de verzendkosten en dient u een borg te betalen die u na 
retournering van het materiaal terugkrijgt. Ga voor meer informatie naar 
https://www.andriessendeklerkstichting.nl/bibliotheek/   

https://www.andriessendeklerkstichting.nl/bibliotheek/


 

 
KDOV-blad Winter 2020 | 31 

MuziekopleidersAkkoord 
Onlangs ondertekenden alle conservatoria en pabo’s van Nederland het 
MuziekopleidersAkkoord. Daarin leggen zij een unieke samenwerking van 
twaalf jaar vast (2020-2032)! Met dit akkoord (een initiatief van LOBO, 
Netwerk Muziek, Netwerk Muziekdocenten Pabo, Opleiders Overleg Docent 
Muziek en de stichting Méér Muziek in de Klas) werken de instituten toe 
naar duurzaam en kwalitatief goed muziekonderwijs op lerarenopleidingen. 
Belangrijk onderdeel van de regeling is dat pabo’s een samenwerking met 
een conservatorium en een basisschool aangaan.  
(RH; bron: ZingMagazine, nr.96, dec./jan. 2020/2021) 
Wat een geluk als je als leerling op die basisschool zit! Als kinder-
koordirigent zou ik hier gelijk naar op zoek gaan. 
 
Promotie Mar van der Veer: Mendelssohn Bartholdy in theologische 
context  

Op 1 december heeft Mar van der Veer MA zijn 
proefschrift Ein edler, kindlich frommer Mensch. 
Felix Mendelssohn Bartholdy in theologische 
context belicht vanuit zijn brieven verdedigd aan 
de Universiteit van Utrecht. Over de religie van 
de componist Felix Mendelssohn Bartholdy 
(1809- 1847) heerst onduidelijkheid. Hoewel zijn 
joodse ouders hem protestants lieten dopen, 
werd het accent in de tijd van het nazisme op 
zijn joodse identiteit gelegd, met een verbod op 
het uitvoeren van zijn composities tot gevolg. 
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de vraag 
naar een eventueel heimelijk jodendom actueel. 
Over het jodendom liet Felix zich nauwelijks uit. 

Vermeende antisemitische aanvallen blijken aantoonbaar onjuist. Tot zijn 
eerste werkkring in Düsseldorf behoorde ook de verantwoordelijkheid voor 
muziek in rooms-katholieke kerken. Desondanks voelde hij zich bewust 
protestant. Daarbij was hij was niet de liberale protestant, voor wie 
verschillen in geloofsbeleving er in het geheel niet toe deden.  
Zijn inspiratiebronnen waren de liederen van Luther en de muziek van de 
toen nagenoeg vergeten Bach. Met kerkelijke vernieuwing had hij weinig 
op. In de wetenschap wordt veelal een verband gelegd tussen de muziek 
van Mendelssohn-Bartholdy en de theologie van Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834). Dat verband bestaat echter niet. Het was de predikant 
Friedrich Wilmsen die Felix in het geloof heeft ingeleid. Wilmsens invloed 
werd tot nu toe niet onderkend. Van jongs af ontwikkelt Felix een sterk 
gevoel voor religiositeit, tot uiting komend in zijn brieven. De almacht van 
God ervaart hij in de eerste plaats in de natuur, die hij regelmatig in 



 

 
KDOV-blad Winter 2020 | 32 

tekeningen en aquarellen vastlegt. Zijn godsbeeld wordt bepaald door de 
voorzienigheid van God die leven, ziekte en dood van een mens in handen 
heeft. De God van Felix is niet alleen een goedgunstige God, maar ook een 
God die mensen beproeft. 
(bron: NotaBene, dec. 2020)  
 

Activiteiten 
In verband met de corona-ontwikkelingen zijn activiteiten uiterst onzeker. 
Daarom in deze rubriek geen vermeldingen.  
 

Orgelbouwnieuws 
 
Hem, Theresiakapel onttrokken aan eredienst 
Bij decreet van 19 februari 2020 is per 1 maart 2020 de Theresiakapel van 
Hem (bij Venhuizen, N-H), alsmede de daarin aanwezige altaren, 
onttrokken aan de eredienst van de R.K. Kerk en teruggebracht tot een 

profaan en niet onwaardig 
gebruik.  
Begin jaren ’30 van de vorige 
eeuw zong het koor bij een 
‘draagbaar’ harmonium beneden 
in de kerk. Rond WOII zou het 
huidige orgel gekomen zijn, naar 
verluidt, vanuit Egmond. Het is 
een orgel uit 1897 van de fa. 
Ypma & Co. 
De dispositie is als volgt: 
Manuaal (C-f3): Prestant 8, 
Gamba 8, Holpijp 8 Bas, Holpijp 
Disc.8, Vox Celeste 8 (nieuwer), 
Hernfluit 8, niet leesbaar 
(vermoedelijk Tremulant; geen 
register!). 
Pedaal (C-B), aangehangen (het 
pedaalklavier is gedemonteerd). 
Het instrument werd nog slechts 
zeer sporadisch gebruikt (ca.30 
jaar in onbruik), maar doet het 
nog wel!  
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In het Ypma-overzichtswerk van W. Loos komt Hem niet voor, evenmin als 
Venhuizen en Egmond. Afgezien van Nootdorp (is aldaar nog aanwezig) 
staan er ook geen nieuwe orgels vermeld uit 1897; wel is er een orgel 
(“Oud Orgel van de R.C. Gemeente te Velsen”-Driehuis, gem.Velsen) in 
1897 door Ypma geplaatst in de Doopsgezinde Kerk te Graft. Deze kerk is 
ca.1950 gesloopt; het Grafter orgel is nu in Aalsmeer (waarschijnlijk 
gebruikt voor uitbreiding Ibach-orgel (1881/82) in 1949 in Doopsgezinde 
Kerk te Aalsmeer).  

Waarschijnlijk is het 
orgel van Hem van de 
Zusters van O.L. 
Vrouwe uit Alkmaar. Er 
werd aan dit Ypma-
orgel gewerkt van 27 
januari tot 23 december 
1896. W. Loos zegt 
hierover: “Omstreeks 
1945 bouwde de Firma 
Jos. Vermeulen te 
Alkmaar een nieuw 
orgel. Waar het Ypma-

orgel terecht is gekomen, is nog niet bekend, evenmin hoe dit eruit heeft 
gezien” (p.76). Het Vermeulen-archief over dit orgel (nu de fa. Flentrop) 
loopt tot 1944; het Ypma-orgel is ingenomen en vermoedelijk dus geplaatst 
in Hem (in het Vermeulen-archief ontbreken de jaren 1945-1959). De 
laatste parochiedienst was in 2015; later kwam het orgel enige tijd in 
gebruik van een ‘Poolse parochie’, werkzaam in Hoorn e.o., hoewel er ook 
een elektronisch Johannusorgel, opus 20 stond. Zie ook: 
https://www.orgelsite.n
l/hem-kapel-van-de-
heilige-theresia-van-
lisieux/ . 
Wat er met dit Ypma-
orgel gaat gebeuren is 
onduidelijk. Er zijn 
concrete plannen om 
appartementen in dit 
gebouw te maken. 
Werk aan de winkel 
voor de KKOR! 
 
Foto’s van Reliwiki  
(https://reliwiki.nl/index.php/Hem,_Hemmerbuurt_142_-_Theresiakapel) 

https://www.orgelsite.nl/hem-kapel-van-de-heilige-theresia-van-lisieux/
https://www.orgelsite.nl/hem-kapel-van-de-heilige-theresia-van-lisieux/
https://www.orgelsite.nl/hem-kapel-van-de-heilige-theresia-van-lisieux/
https://www.orgelsite.nl/hem-kapel-van-de-heilige-theresia-van-lisieux/
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Afgebrande Corneliuskerk Limmen weer in gebruik 
De afgebrande Corneliuskerk in Limmen is na een lange periode van 
herstelwerkzaamheden weer in gebruik genomen. Na een verwoestende 
brand op 3 mei 2018 en het herstel zegende mgr. Jan Hendiks van 
Haarlem-Amsterdam op zondag 20 september het altaar.  
Bij de brand ging een B. Pels en Zn.-orgel uit 1920 verloren. Na de 
restauratie van het gebouw zal ook het uit ca. 1900 door de fa. Vermeulen 
(Alkmaar) gemaakte koororgel door de firma Adema in Limmen worden 
geplaatst. Dit orgel, met gedecoreerde frontpijpen, stond eerder in Huize 
Miséricorde (Maastricht), de Zusters van Barmhartigheid (Amby) en O.L.V. 
van Altijddurende Bijstand (Valkenburg aan de Geul), die in 2016 werd 
gesloten.  
(RH; bronnen: Katholiek Nieuwsblad, 25 sept. 2020; orgelsite.nl) 
 
Groot onderhoud Van den Heuvel-orgel, Parijs 
J.L. van den Heuvel-Orgelbouw uit Dordrecht heeft opdracht gekregen van 

de stad Parijs om groot 
onderhoud uit te voeren aan het 
orgel van de Sainte-Eustache. 
Dit orgel, in 1989 gebouwd door 
dezelfde orgelbouwer, is met 
ruim 8000 pijpen het grootste 
orgel van Frankrijk (!) en kreeg 
internationale bekendheid, 
omdat de legendarische 
organist Jean Guillou tot 2016 
hoofdorganist was. Sindsdien 
delen Thomas Ospital en 
Baptiste-Florian Marle-Ouvard 
deze post. Het gaat onder meer 
om het opnieuw beleren van de 
23 blaasbalgen van het orgel. 
De werkzaamheden zullen in 
fasen worden verricht, zodat 
het orgel zoveel mogelijk 
bespeelbaar blijft. De 
oplevering is gepland voor 
najaar 2021. (RH; bronnen: De 
Orgelvriend en NotaBene, okt. 
2020)  
 
 

 

foto J.L. van den Heuvel Orgelbouw 
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Samenwerking Verschueren en Elbertse 
De afgelopen maanden stonden in het teken van het onderzoeken en 
uiteindelijke intensiever samenwerken tussen Verschueren Orgelbouw 
Heythuysen BV (Ittersum) en Elbertse Orgelmakers BV (Soest). Dit ook in 
het belang van de werkgelegenheid van de in totaal bijna twintig 
medewerkers. Men wil de eigen identiteit van de beide familiebedrijven 
proberen te respecteren. Ook ziet men een complementaire vakkennis als 
meerwaarde. Of het tenslotte tot een juridische fusie komt is voorlopig 
‘toekomstmuziek’. (RH; bronnen: NotaBene en De Orgelvriend, nov. 2020)  
 
Orgelmaker Jan Koelewijn onderscheiden 
Orgelmaker Jan Koelewijn, hoofd intonatie van Orgelmakerij Reil BV in 
Heerde, is op 2 oktober koninklijk onderscheiden en mag zich Officier in de 
Orde van Oranje Nassau noemen. Hij ontving de onderscheiding wegens 
zijn uitzonderlijke verdiensten op nationaal en internationaal niveau voor het 
behoud van historische orgels. (RH; bron: De Orgelvriend, nov. 2020) 
 

Nieuwe uitgaven (recensies) 
 
  
Verzamelde gedichten Huub Oosterhuis 
Op 17 november verschenen de verzamelde gedichten van Huub 
Oosterhuis bij Uitgeverij Ten Have. Handgeschreven vertelt het verhaal van 
zijn leven aan de hand van zijn gedichten. “Dit boek gaat over hoe mijn 
leven mijn leven werd. Over mijn onredelijk godsvermoeden, over mijn 
kinderen, over zingen, liefde en solidariteit, vrienden en vreemden. Uit de 
bundels die ik tussen 1950 en 2020 publiceerde, selecteerde ik de hier 
bijeengebrachte teksten, enkele oude herschreef ik, enkele nieuwe voegde 
ik toe. Ik tik geen letter op een machine, al mijn gedichten zijn hand-
geschreven als ouderwetste brieven, maar ze gaan, de een na de ander, 
over vandaag en morgen”, aldus Huub Oosterhuis over deze uitgave. De 
uitgever vindt dit een monumentale uitgave, maar dat is te veel van het 
goede. Dat is de in 2018 verschenen Stilte zingen van Kok Boekencentrum 
(640 blz.; verzamelde liedteksten) en door mij besproken in het ‘KDOV-blad 
Winter 2018’ (blz.37-38). Wie onvoldoende op de hoogte is van de 
levensloop van Oosterhuis vindt in deze uitgave weinig houvast. Weliswaar 
heet het eerste hoofdstuk ‘Eerste Jeugd’ en start de reeks gedichten op 4-
jarige leeftijd, maar daarna wordt het lastig. Rond bladzijde 40 komt zijn 
moeite met celibaat ter sprake, op bladzijde 69 zijn priesterschap, maar al 
op bladzijde 73 neemt hij afstand van religie. Het kan snel gaan. 
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Hij krijgt met zijn vrouw twee kinderen, 
Trijntje en Tjeerd (blz.82), waarvoor hij ook 
dicht (blz.98-100, 104).  
Zijn maatschappelijke betrokkenheid bij 
oorlogen, daklozen, kind-slaven of 
vluchtelingen komt geregeld langs: ‘Je 
voelt je eenzaam in dit rotzooiparadijs? […] 
Heb je nog zin in leven?’ (blz. 162).  
Af en toe licht er wat anders op: in het 
gedicht Zestig Jaar (blz.229), geschreven 
‘voor Tom’, blijkt dat Oosterhuis op het 
internaat verliefd was op een jongen met 
‘zwarte meisjesogen / Toen is een 
toekomst die er niet van kwam’. Hij kent 
zijn klassiekers … Orpheus, Parceval, 
Lancelot en noem maar op. Mooie teksten.  
Uiteraard komt ook de muziek langs.  
 
In Doortocht 2 (blz.9) memoreert hij ‘Ook schreef ik, voor in de kerken,/ 
gezangen volgestouwd / met mijn onberedeneerbaar / godsverlangen’. 
Immers ‘Ieder mens heeft recht op een dichter / op eens in de zeven dagen 
een lied’(blz.105). ‘Plenzen zullen mijn zangen / harten doorweken’ 
(blz.110), ‘zingen is troosten, herademen, / zing je heilige plicht’. (blz.114).  
Voor een wetenschappelijk doorgronden van het werk van Oosterhuis is het 
echter jammer, dat niet bekend is gemaakt welke gedichten gewijzigd en/of 
toegevoegd zijn, alsmede waaróm. De keuze van de auteur om deze 
gedichten zó te verzamelen wordt dan wel erg willekeurig. Desalniettemin 
‘Hoor mij, / ik zing van mijn leven / de eeuwige grond’. (blz.116). ‘Alles is 
liedje / meer dan er talen en toetsen zijn. / Alles is liefde en liedje / en niet 
te weerstaan./ Lippen verwelken, oren vergaan / maar niet onze liedjes’. 
(blz.119). En inderdaad hebben sommige gedichten eeuwigheidswaarde.  
De laatste tientallen gedichten zijn gecentreerd ‘Later leven’ (blz.309-350). 
Oosterhuis er nog niet klaar voor. (Ruud Hoogenboom)  
* H. Oosterhuis, Handgeschreven – Verzamelde gedichten 1950-2020,  
€ 29,99, 352 blz., uitg. Ten Have,  978 90 25908881. 
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Nieuwe uitgaven (gesignaleerd) 
 
Orgels in Estland 

Net als in Nederland vallen 
vele orgelfestivals in Estland 
vanwege corona ‘in het water’. 
Dat betekent niet, dat er niets 
te melden is. Bij uitgeverij 
Eres verscheen onlangs een 
‘Bildband’ (fotoboek), een reis 
langs enige eeuwen 
orgelbouw in Estland. Maar 
liefst 82 bladzijden met 
kleurenfoto’s uit 24 kerken, 
details van de kerk, maar 
uiteraard ook afbeeldingen 
van de orgels en de 
disposities. De beschrijvingen 
zijn in Engels, Duits en Ests. 

En bij een bestelling vóór 24 december 2020 krijgt u er ook nog een cd met 
Estse orgelmuziek bij.  
* A. Uibo/J. Kuuskema, Estnische Kirchenorgeln, Eine Reise durch mehrere 
Jahrhunderte Orgelbau, € 19,50, bestellen via www.notenpost.de. Voor 
meer informatie: info@eres-musik.de (RH)  
 
CD Koor Seminaristen van Haarlem-Amsterdam 

 
Onlangs verscheen de cd Kom, Immanuel, God met ons te allen tijde 
gezongen door de schola cantorum, het koor van de seminaristen van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam. Je zou, gezien de titel, een cd verwachten 
met Advents- en Kerstmuziek, maar zoals de ondertitel ‘Kerkliederen voor 

http://www.notenpost.de/
mailto:info@eres-musik.de
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het hele jaar’ al aangeeft is dat niet het geval. Daarnaast levert ‘schola 
cantorum’ geen gregoriaans op, maar voornamelijk Nederlandstalige 
liederen. Dit gezegd hebbend, is het natuurlijk mooi dat seminaristen hun 
beste beentje voorzetten om in ieder geval te zingen. Ik mag hopen dat alle 
seminaristen hier ook op ‘getoetst’ worden, maar ik heb mijn twijfels. Een 
drietal liederen is in een andere taal: Es ist ein Ros entsprungen, Jesus 
Christ, you are my life en een Marialied Nitida Stella geheten. De cd is 
verkrijgbaar voor 15 euro (en € 3,50 verzendkosten) en met de bestelling 
steunt u de priesteropleiding. 
Bestellen kan via www.willibrordseminarie.nl (RH; flyer) 
 
CD van Engelse ‘Poor Clares of Arundel’ groot succes 

De zingende Clarissen van 
Arundel hebben in Engeland 
voor een sensatie gezorgd. 
Hun cd met koormuziek staat 
al weken aan de top van de 
klassieke hitlijsten, tot hun 
eigen verbazing. De 23 
nonnen, variërend in leeftijd 
van begin 30 tot ver in de 90, 
leven een teruggetrokken 
bestaan in hun klooster vlak bij 
de drukke autoweg tussen 
Chichester en Brighton. Toen 
muziekproducent James 

Morgan hen om medewerking vroeg waren ze huiverig. Ze eisten, dat 
alleen hun eigen gezangen werden opgenomen én dat geen van de 
‘zangeressen’ met een mindere stem zou worden afgewezen. Wel 
accepteerden ze de zanglessen van de partner van Morgan, 
operazangeres Julliette Pochin. De goede akoestiek was een welkome 
aanvulling. Met deze cd van Universal 
Music komt de katholieke kerkzang weer 
in de belangstelling. “Mooi dat de Britten 
steun hebben aan onze muziek in deze 
moeilijke tijden”, zeggen ze zelf. Een cd 
met Latijnse muziekteksten, maar ook 
Engelse, want het moest een reflectie zijn 
van hun dagelijks leven.  
* Light fort he World, Poor Clares of 
Arundel, Decca Records, voor meer info: 
https://www.poorclaresarundel.org/light-
for-the-world  

http://www.willibrordseminarie.nl/
https://www.poorclaresarundel.org/light-for-the-world
https://www.poorclaresarundel.org/light-for-the-world
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Vooraf beluisteren via https://music.apple.com/gb/album/light-for-the-
world/1534458076  
 
De viering van heiligen. Supplement bij het Altaarmissaal (1980-2020) 
Het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie verscheen begin 
1979. Sindsdien zijn o.a. in de universele en particuliere (diocesane) 
heiligenkalenders meer dan 50 nieuwe vieringen opgenomen of gewijzigd 
qua rang, liturgische tekst of datum. Deze formulieren werden na 1979 
aanvankelijk losbladig uitgegeven. Sinds 2002 werden ze successievelijk 
gepubliceerd, o.a. in afzonderlijke delen van de reeks ‘Liturgische 
Documentatie’. In afwachting van het verschijnen van de nieuwe 
Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal publiceert de NRL een 
Supplement bij het Altaarmissaal om het gebruik van al deze teksten voor 
vieringen van heiligen tot en met 2020 beter te faciliteren. Het Supplement 
Altaarmissaal telt 80 blz. in tweekleurendruk en is een garengenaaide 
uitgave die als bijlage gevoegd kan worden in het Altaarmissaal. (bron: 
NRL-Nieuwsbrief, 22 sept. 2020) 
*Supplement Altaarmissaal. Viering van heiligen, NRL ’s-Hertogenbosch, € 
17,95 per ex. 

 
Solesmes publiceert Antiphonale Romanum I voor de lauden  
 

Na de publicatie van het Liber 
Hymnarius in 1983 en het 
Antiphonale Romanum II voor de 
Vespers op zon- en feestdagen heeft 
de Abdij van Solesmes in Frankrijk 
nu ook het Antiphonale Romanum I 
voor de Lauden (incl. Invitatoria) op 
zon- en feestdagen doen 
verschijnen. Het boek is te bestellen 
bij de abdijwinkel St. Gregorius van 
Abdij St. Benedictusberg te Lemiers: 
www.benedictusberg.nl.  
(bron: Nieuwsbrief DISG Bisdom 
Rotterdam, jrg.11, nr.3, okt. 2020)  

 
 
 
 

https://music.apple.com/gb/album/light-for-the-world/1534458076
https://music.apple.com/gb/album/light-for-the-world/1534458076
http://www.benedictusberg.nl/
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Muziekuitgeverij Inventione gestart  
Martien de Vos (1995, recent geslaagd voor zijn master orgel in Groningen) 
en en Marien van de Weg (1998, orgelstudent aan het Prins Claus 
Conservatorium te Groningen) ) zijn onlangs een uitgeverij van bladmuziek 
voor orgel gestart. Zij willen zich vooral concentreren op bewerkingen over 
de Geneefse psalmen, die al eeuwen een inspiratiebron voor componisten 
zijn. Er wordt naar gestreefd de moeilijkheidsgraad van een groot deel van 
de psalmbewerkingen laag te houden, zodat de bladmuziek voor 
amateurorganisten goed bruikbaar is. Op de website van Inventione zijn 
geluidsvoorbeelden en voorbeeldpagina’s te zien, zodat men vóór aankoop 
een indruk heeft van de muziek. Tot op heden zijn er bundels uitgegeven 
van Kees van Eersel, Gijsbert Kok, Sietze de Vries en Eric Quist. Website: 
www.inventione.nl (RH; bron: NotaBene, dec. 2020)  
 
Klassieke Muziekcursus in app 
Op 8 november 2020 lanceerde Primephonic een in-appcursus over 
klassieke muziek Ludwig. Deze is in Nederland ontwikkeld, speciaal voor 
jongeren die meer van klassieke muziek willen weten, maar geen idee 
hebben waar ze moeten beginnen. In tien weken neemt het programma 
belangstellenden aan de hand tijdens hun eerste stappen in de klassieke  

 
muziekwereld. Er zijn geen ellenlange theoretische verhalen, maar 
podcasts, lessen per e-mail en gratis toegang tot de Primephonic-app met 
de grootste klassieke catalogus ter wereld. Anekdotes vormen de basis 
voor de lessen. Het gaat bijvoorbeeld over de reis van tweehonderd 
kilometer die Bach te voet aflegde om zijn grote voorbeeld te beluisteren, 
over de première van een stuk van Strawinsky die op een gevecht uitliep en 
over Verdi die wordt bezongen door Italiaanse voetbalfans.  
Starten met de tienweekse cursus Ludwig kan op elk moment via 
www.primephonic.com/ludwig/home. Kosten bedragen 18 euro. (RH) 
 

http://www.inventione.nl/
http://www.primephonic.com/ludwig/home
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‘Liedjesbijbel’ gaat tweede jaar in 
Een jaar lang werd elke maand een liedje aan de digitale Liedjesbijbel 
toegevoegd. De makers streven ernaar twaalf jaar lang maandelijks een 
nieuw liedje online te zetten en zo de hele Bijbel door te gaan. Het tweede 
deel begint bij Jozef en eindigt bij de Tien Geboden. Elk kinderkoor kan er 
zijn voordeel mee doen. 
Voor meer info: Liedjesbijbel.nl (RH; bron: EO-Visie, nr.38, 19-25 sept. ’20)  

 

Ter overweging 
 
Kerkkoren in tijden van corona 
Volgens Marc Schaap, coördinator van de Nederlandse Gregorius-
vereniging, zijn er vanuit het hele land zorgen geuit over de continuïteit van 
kerkkoren. “Wat de effecten van corona op het koorleven in Nederland zijn, 
weten we nog niet precies. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat het 
positief zal zijn.” Hij herinnert eraan dat katholieke koren al jaren een grote 
leegloop kennen. “In 2003 telde Nederland 125.000 koorleden verdeeld 
over vierduizend koren, terwijl er in 2020 nog maar 55.000 koorleden over 
zijn. Dus het gaat hard. Het bisdom Den Bosch meldde dat tussen 2014 en 
2018 bijna dertig procent van het hele koorleven was verdampt. Dat gaat 
om individuele koorleden, maar ook om koren die een zo zieltogend 
bestaan leidden, dat de laatste overgebleven leden besloten de stekker 
eruit te trekken.” 
(bron: Myrthe Meester, ‘We zijn het nog niet verleerd!’. Kerkkoren in tijden 
van corona, in: Katholiek Nieuwsblad, nr.38, 18 sept. 2020)  
 
Lockdown-liturgie 
Met de corona-crisis wordt ‘meer dan ooit duidelijk dat Gods sacramentele 
genade ontvangen wordt via lichamelijkheid en materialiteit: brood, wijn, 
olie, water, handoplegging, gebed en zang hebben allemaal te maken met 
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fysieke en zintuigelijke handelingen. In die zin zijn de coronamaatregelen, 
tot op vandaag, ontegensprekelijk een grote hindernis voor de liturgie. Het 
christendom is fundamenteel een godsdienst van ‘het vlees’ met de 
schepping als uitgangspunt, de incarnatie als bron en de verrijzenis uit de 
dood als hoogtepunt van het christelijk heilsmysterie”, aldus docent 
liturgiewetenschappen (Tilburg) Sam Goyvaerts. Ambroos Verheul, 
benedictijner monnik en professor liturgie in de vorige eeuw,” pleitte in zijn 
Inleiding tot de liturgie uit 1964 reeds voor een groter besef van de 
lichamelijke dimensie van de liturgie. Hij wilde hiermee ingaan tegen een te 
eenzijdige opvatting, die liturgie en gebed enkel beschouwt als een 
ontmoeting tussen God en de ziel. Voor Verheul is het lichaam ook niet 
louter een instrument of kanaal waarlangs het sacramentele wordt 
toegediend, en hij voert zowel antropologische, bijbelse als systematisch 
theologische argumenten aan om lichamelijkheid tot de essentie zelf van de 
sacramenten te rekenen.” (uit: S. Goyvaerts, essay ‘Leer ons bidden’, van 
lockdown-liturgie naar nieuw liturgisch leven; in bespreking van ‘Kerk in 
tijden van Corona, uitg. Adveniat/Halewijn, ISBN 978 94 9316 138 2 in 
Katholiek Nieuwsblad, nr.34, 21 aug. 2020) 
 
Adieu kardinaal Simonis 
Andries Knevel (columnist/EO-presentator): “Hoe herinner jij je de 
kardinaal?” werd mij na zijn overlijden gevraagd op NPO Radio 5. Ik 
vertelde een anekdote. Een aantal jaren geleden maakte ik in Rome een 
programma rond de kardinaal. Simonis had toestemming gekregen tien 
minuten op het hoofdorgel van de Sint-Pieterbasiliek te spelen. Zelfs voor 
een kardinaal een uitzondering. Ik aarzelde lang, maar toch vroeg ik hem: 
“Kardinaal, zou ik ook een momentje op het orgel mogen?” Hij antwoordde: 
“Dat is goed mijnheer Knevel, u krijgt de helft van mijn tijd.” En zo speelde 
ik in deze grote kerk Psalm 42. De kardinaal moet spijt hebben gehad, want 
van de zenuwen speelde ik beroerd, maar hij liet niets merken. (bron: EO-
Visie, nr.38, 19-25 sept. ’20)  
 
Lubbers, Schillebeeckx en Oosterhuis 
Onlangs verscheen het boek Haagse jaren. De politieke memoires van 
Ruud Lubbers, opgetekend door Theo Brinkel (uitg. Ambo/Anthos).  
Daarin zien we niet alleen de efficiënte manager, ‘Der Macher’, de 
compromissenmachine en pragmaticus, maar ook de katholiek. Lubbers is 
als katholiek sterkt beïnvloed door theoloog Edward Schillebeeckx en met 
name door zijn boek Jezus, het verhaal van een levende. “Het is een 
aanvulling op mijn basisopleiding bij de jezuïeten. Hetzelfde geldt wat mij 
betreft voor de liederen van Huub Oosterhuis. In de politiek heb ik er enorm 
veel aan gehad. Mijn houding in de katholieke Kerk kun je het beste in die 
as zien. Niet zozeer de geboden en de voorschriften zijn voor mij centraal, 



 

 
KDOV-blad Winter 2020 | 43 

als wel de beleving, de benadering.” Zo kun je er natuurlijk ook tegenaan 
kijken. (RH: bron: boekbespreking in Katholiek Nieuwsblad, nr.43, 23 okt. 
2020)  
 
‘Bij twijfel hard zingen’ 
In een interview met freelance-operazangeres Francis van Broekhuizen 
kreeg ze de volgende vraag voorgelegd: ‘Bij twijfel hard zingen’ heet de tour 
waarmee je komend voorjaar in reprise gaat. Gaat deze uitspraak ook over 
die basisonzekerheid? Haar antwoord was: “Ik gebruik hem vaak in mijn 
zanglessen. Zolang ik leef, ken ik deze quote, want hij hing bij het orgel in 
de kerk waar mijn vader altijd zong. Zangers gaan bij twijfel juist zachter 
zingen, waardoor meteen opvalt dat ze de mist in gaan. Maar als je vol 
overtuiging doorgaat, merkt je publiek het vaak niet eens. […] Je moet 
jezelf natuurlijk niet overschreeuwen, maar je mag er wel met hart en ziel 
ingaan, met alle liefde die je hebt”. (RH; bron, EO-Visie, nr.48, 28 nov.-4 
dec. 2020)  
 
 
 
 
 

(advertentie) 
 

Vacature dirigent Vitus-Wilibrordparochie te Hilversum 
 

Profielschets dirigent Voce Laetare 
 
Voce  Laetare is het gemengd parochieel koor van de Vitus-Willibrord 
parochie, dat eens in de twee weken (1e en 3e zondag van de maand) en 
op feestdagen de gezangen verzorgt tijdens de (hoog)missen in een van 
de grootste kerken van Nederland, de monumentale St. Vituskerk. Twee 
keer per jaar, met Kerst en Pasen, werken we samen met musici van het 
Gooisch Symfonieorkest waarmee we mooie klassieke missen uitvoeren.  
 
We repeteren daarnaast wekelijks op dinsdagavond van 8 tot 10 in het St. 
Annagebouw achter de Vitus en ook gaan we eens per jaar op stap met 
zijn allen. Tijdens deze repetitie is een organist aanwezig om waar nodig 
de repetities muzikaal te ondersteunen met pianospel. We vinden het 
belangrijk dat er tijdens repetities flink gewerkt wordt, maar ook dat het 
gezellig is. Het koor bestaat uit 9 sopranen, 7 alten, 2 tenor en 3 bassen. 
 
Vanaf januari 2021 is de dirigentenplek beschikbaar. 
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De taken van de dirigent zijn: 
• Het begeleiden/dirigeren van de wekelijkse repetities 
• Het inzingen en dirigeren van de geplande missen. 
• Coaching/begeleiding van de koorleden (waaronder stemvorming, 

individueel of in groepen) 
• Verzorgt de muzikale invulling van de vieringen i.o.m. de pastoor. 
• Stelt de totale muziekinvulling samen met de MAC (Muzikale Advies 

Commissie)   
• Neemt deel aan de DOB (Dirigent/Organist/Bestuursoverleg) 
• Neemt stemtesten af van aspirant koorleden die toe willen treden tot 

het koor 
• Plant momenten van stemvorming 
• Zorgt voor repertoirevernieuwing. 
 
Functie eisen en ervaring: 
• Heeft ervaring als koordirigent of heeft groeipotentie 
• Kan samenwerken met de organist 
• Toont betrokkenheid bij zowel sociale als muzikale aspecten van het 

koor 
• Kan op een positieve manier de koorleden stimuleren en houdt 

rekening met het niveau van de koorleden 
• Kan een juiste balans vinden tussen het repeteren van nieuw- en 

bestaand repertoire 
• Is beschikbaar voor alle vieringen van Voce Laetare of zorgt voor 

adequate vervanging. Beschikbaarheid tijdens de grote christelijke 
feesten is een vereiste. 

• Houdt de repetities op dinsdagavond 
• Heeft enige pianovaardigheden 
• Heeft vernieuwende ideeën over repertoire 
• Beschikt over liturgische kennis 
• Heeft affiniteit met de Rooms-Katholieke Kerk en liturgie. 
 
De dirigent zal op basis van 'overeenkomst van opdracht' gecontracteerd 
worden. 
 
Enthousiast geworden? Stuur een CV en motivatiebrief naar 
vocelaetare@gmail.com. Voor vragen kun je de voorzitter Geesje Wieten 
bereiken op het volgende telefoonnummer: 06 22 511 256. 
 

 

https://dots4u2-my.sharepoint.com/personal/enrico_enricohurkmans_nl/Documents/KDOV/vocelaetare@gmail.com
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