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Van de bestuurstafel 
 
We mogen met voldoening terugzien op een geslaagde ledenvergadering die 
plaatsvond in de Joop Stamzaal van de pastorie van de H. Nicolaasbasiliek 
in Amsterdam pal tegenover het Centraal Station. Geen enkele andere kerk 
in ons land is vanuit het land beter bereikbaar met het openbaar vervoer.  
Er was een behoorlijke opkomst (- hoewel ik me zelf bij deze vergadering heb 
afgevraagd waarom er niet meer leden acte de présence geven -), er heerste 
een goede en gemoedelijke sfeer, en er werd ook geanimeerd 
gediscussieerd over de onderwerpen die ter tafel lagen. 
Ik wil hierbij nogmaals namens het bestuur onze erkentelijkheid uitdrukken 
aan onze geestelijk adviseur die als gastheer optrad, niet alleen voor de 
goede organisatie, maar ook voor het gebed dat hij uitsprak bij de opening 
en voor zijn uitleg over (in pastoraal opzicht relatief comfortabele) 
Amsterdamse situatie na afloop van de vergadering. 
Ter afsluiting werden we vergast op een inspirerende Evensong waarbij het 
koor onder leiding stond van ons kersverse lid Giles Brightwell, de nieuwe 
muziekdirecteur van de H. Nicolaasbasiliek en opvolger van wijlen Michael 
Hedley. Aansluitend was er nog een borrel. 
 
Wat buiten de vergadering verder ter tafel kwam was een aantal partituren 
die ons lid Fred Vonk had meegenomen. Het betrof door hem geschreven 
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koorwerken die zijn uitgegeven door de bij mij tot dan toe onbekende Duitse 
uitgever van koormuziek Edition Ferrimontana (Ferrimontana.de). 
Mogelijk kan daaraan in een volgende aflevering van ons blad wat aandacht 
worden geschonken, maar dat laat ik graag over aan de redactie. 
 
Inmiddels is de situatie voor de kerkmuziek er weer slechter op geworden 
door het sterk oplopend aantal besmettingen. Voor het tweede jaar in 
successie hebben de Nederlandse bisschoppen met pijn in het hart moeten 
besluiten dat er geen mensen worden toegelaten bij de Nachtmissen op 
Kerstmis. Dat moet ook en vooral voor veel koren een domper zijn, want zelfs 
als er een livestream is (waarbij de zangers en zangeressen op 1,5 meter 
afstand van elkaar staan), dan nog blijft het zingen voor beperkt publiek 
aantrekkelijker dan voor een lege kerk. 
Het is aan onze dirigenten om hun koor toch te motiveren, want vaak blijkt 
dat het aantal mensen dat een livestream bekijkt het aantal kerkbezoekers 
verre te overtreffen; de leegte in de kerk is dus slechts schijnbaar. Bovendien 
zijn de Dagmissen wel voor publiek toegankelijk. Laten we daar dan een 
extra feest van maken! In de Haarlemse kathedraal voegen we zelfs een 
extra Dagmis toe! 
 
Het is misschien ook verstandig om ons nu al voor te bereiden op strengere 
maatregelen die ons mogelijk nog boven het hoofd hangen. Met enige 
creativiteit en door het nemen van passende maatregelen kunnen de zangers 
en zangeressen van onze koren toch blijven zingen in de liturgie waarbij 
uiteraard de overheidsvoorschriften worden gerespecteerd, want dat laatste 
blijft wel een voorwaarde. 
 
Ondanks deze tijden met bizarre situaties wens ik al onze leden een Zalig 
Kerstmis, een mooie jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2022! 
 
 

Ton van Eck, voorzitter 
 

Nieuwe samenstelling bestuur 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 oktober namen algemeen 
bestuurslid en vicevoorzitter Ruud Huijbregts en penningmeester Ben Hillen 
afscheid van het bestuur. Beiden hebben gedurende meer dan twee 
decennia het bestuurslidmaatschap vervuld. 
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Voorzitter Ton van Eck sprak jegens beide een woord van dank uit dat 
hieronder is afgedrukt. 
 
In hun plaats werden bij acclamatie gekozen: 

• Mark Heerink als algemeen bestuurslid en 
• Bas Groenewoud als penningmeester 

 
Ruud, 
Vandaag neem je afscheid als bestuurslid van de KDOV. Je bent dat heel 
lang geweest, meer dan twee decennia en je hebt je, ondanks je drukke 
muzikale werkzaamheden, al die tijd ingezet voor de vereniging. Het is fijn 
wanneer ook prominente leden van onze vereniging, met een nationale en 
zelfs internationale uitstraling zich eveneens als bestuurslid willen inzetten. 
Dat draagt ook bij tot de uitstraling van onze vereniging als geheel. 
Hoe druk je het had, bleek soms uit het feit dat je bij onze telefonische 
bestuursvergaderingen, als die over de geplande tijd heen gingen, moest 
afhaken omdat er alweer een andere taak op je wachtte, bijvoorbeeld een 
repetitie. Dat je ondanks die drukbezette agenda toch tijd wist te vinden 
hebben je medebestuursleden zeker gewaardeerd. 
 
Binnen het bestuur had je de functie van vicevoorzitter. Volgens mij hebben 
we daar in mijn tijd zeer zelden gebruik van hoeven te maken voor een 
bestuursvergadering of een algemene ledenvergadering en het was een 
geruststellende gedachte voor me dat er binnen het bestuur iemand mijn 
taken kon overnemen mocht dat wél nodig zijn. 
 

Namens bestuur en leden 
dank ik je voor je inzet en nu 
je je weer helemaal aan je 
veelzijdige muzikale 
bezigheden kunt wijden, 
wens ik je daarmee alle 
succes toe zodat Eindhoven 
en verre omgeving mag 
blijven genieten van mooie 
muziek en vooral kerkmuziek. 
 
Ik laat dit vergezeld gaan van 

deze kleine blijk van waardering en ik weet 't, in Brabant zeggen ze, "n'n 
urganist drinkt gin papier", maar ik hoop toch dat je dit weet te waarderen.  
 
Hartelijk dank! 
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Ben, 
Vandaag neem je afscheid als penningmeester van de KDOV. Die functie 
heb je meer dan twee decennia vervuld en ik moet zeggen, je vervulde niet 
alleen de rol van penningmeester maar was penningmeester XXL of 
penningmeester tripel plus: 
je fungeerde namelijk ook als webmaster, verzorgde de verzending van het 
verenigingsblad waarvan je tevens eindredacteur was, had zitting in de 
commissie voor het reguliere overleg  met het economencollege en hield de 
overige bestuursleden bij de les wanneer je het nodig achtte dat er een 
telefonische bestuursvergadering moest plaatsvinden waarvan je het 
technische deel gemakshalve ook maar organiseerde, maar dat laatste kon 
je zo gemakkelijk omdat je ook bij de KPN werkte. 
Tijdens die vergaderingen viel het me wel op dat ik alle moeite moest doen 
om mijn rol als voorzitter uit te oefenen want jij was frequent en soms ook 
langdurig aan het woord. Ik had voordien altijd de indruk dat Twentenaren 
wat introverte, teruggetrokken mensen waren, maar als dat al zo is, dan ben 
jij wel de meest frappante uitzondering op deze regel. In bloemrijke volzinnen 
kun je met je sonore stem en met overtuiging je standpunten verwoorden, 
ook bij het economencollege. 
 
Jij was het ook die me zo'n tien jaar geleden vroeg om voorzitter te worden 
en je overtuigingskracht was zo groot dat ik geen nee meer kon zeggen. Of 
dat nu een goede keuze voor de KDOV is geweest laat ik in het midden, maar 
ik had de indruk dat op dat moment jij met je gedrevenheid degene was op 
wie de KDOV dreef en in de praktijk bleek dat toen ook zo te zijn. 
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Daarin hebben we, ook op jouw initiatief, verandering weten te brengen zodat 
de taken thans wat evenwichtiger zijn verdeeld. Maar nu je je bestuurs-
lidmaatschap neerlegt, hebben we wél twee personen nodig om jouw taken 
te vervullen en ik vrees dat er voor de overige taken die je vervulde nog een 
derde bij moet komen en dat we als bestuur nog regelmatig gebruik zullen 
moeten maken van je telefoonnummer of je e-mailadres als er wat geregeld 
moet worden. 
 
Daarnaast ben je je ook in de praktijk blijven inzetten voor de kerkmuziek met 
het koor in Naaldwijk bij de Vespervieringen aldaar, een functie die je met 
grote spijt hebt moeten neerleggen wegens het gebrek aan draagkracht door 
de lokale pastoor. Ook heb je de uitgave van het Nederlands Graduale van 
je heeroom Gerard Lesscher op je genomen dat helaas nog altijd wacht op 
de toestemming van de Nationale Raad voor de Liturgie. 
Dat je, ondanks die teleurstellingen, toch nog altijd de gedrevenheid aan de 
dag legt voor goede kerkmuziek, toont hoe je in hart en nieren kerkmusicus 
bent. 
 
Vanwege je vele en langdurige verdiensten voor onze vereniging en voor de 
rooms-katholieke kerkmuziek in ons land hebben bestuur en leden met 
algemene stemmen besloten om je te benoemen tot erelid van onze 
vereniging. 
Nadat het voorstel hiertoe naar de leden was gestuurd, kregen we niet alleen 

veel bijval maar ook veel berichten 
van bijzondere waardering. Dat 
geeft nog maar eens aan hoeveel 
waardering er is voor het vele werk 
dat je met alle nuchterheid en in 
stilte hebt gedaan, want ook dat is 
kenmerkend voor de tukkers. 
 
Bij deze laudatio wil ik ook je 
echtgenote en ons medelid Louise 
betrekken want ik weet zeker dat ze 
je altijd tot steun is geweest. Ook zij 
deelt je passie voor de goede 
kerkmuziek en ik hoop dan ook dat 
jullie daar samen nog lang van 
mogen genieten. 
 
Ben, namens de KDOV hartelijk 
dank voor die vele jaren 
belangeloze inzet. 



 
KDOV-blad Winter 2021 | 6 

Mededelingen 
 

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
In het afgelopen najaar heeft geen rechtspositioneel overleg met de rkk plaats 
gevonden. (BH; 11 december 2021) 

  

 

Bestuurssamenstelling 
In de jaarvergadering van 16 oktober zijn Ben Hillen en Ruud Huijbregts 
afgetreden als resp. penningmeester en vice-voorzitter. 
Bij zijn aftreden werd Ben Hillen benoemd als erelid van de KDOV. 
 
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: 
 
Ton van Eck – voorzitter (voorzitter@kdov.nl) 
Mark Heerink – algemeen bestuurslid 
Naoko Shimizu – secretaris intern (secretaris@kdov.nl) 
Stephan van de Wijgert – secretaris extern (secretaris@kdov.nl) 
Bas Groenewoud – penningmeester (penningmeester@kdov.nl) 
 
Het secretariaatsadres is ongewijzigd: 
 
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging 
Croeselaan 345 
3521 BV Utrecht 

  

 

Is uw adres of e-mailadres gewijzigd? 
Wanneer uw adres of e-mailadres is gewijzigd, vragen wij u dit door te geven 
aan penningmeester@kdov.nl. (BH; 11 december 2021)) 

 
 

Personalia 
 
Nieuw lid: 
Dr. G. (Giles) Brightwell, Weerdestein 87, 1083 GG Amsterdam 
 
Nieuw adres: 
J.N.C. (Hans) Babeliowsky,  
Woonzorgcentrum ‘Nieuw Delftweide’, Herman Gorterstraat 1, 2024 JH 
Haarlem 
 

mailto:voorzitter@kdov.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:secretaris@kdov.nl
mailto:penningmeester@kdov.nl
mailto:penningmeester@kdov.nl
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Ad van Sleuwen krijgt Pro Ecclesia et Pontifice  
Op zondag 29 september 2021 
ontving Ad van Sleuwen, 
kerkorganist te Hilvarenbeek, 
de pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice 
uitgereikt door Pastoor Marc 
Massaer. Deze onderscheiding 
wordt toegekend aan mensen 
die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de katholieke 
kerk of het geloof.  Reeds in 
2010 werd Ad van Sleuwen koninklijk 
onderscheiden en in 2018 ontving hij de vergulde 
medaille van de Société Académique d’Éducation et 
d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres. 

Wij feliciteren Ad van harte met zijn Pro Ecclesia ! 

BH;  BrabantsDagblad; 31 augustus 2021 

 
Gouden jubileum Frans Bullens als kerkmusicus  

Zondag 14 november 2021 vierde Frans Bullens 
zijn 50 jarig  jubileum als organist met een 
concert in de St. Jansbasiliek op de Markt te 
Oosterhout waar hij al jaren actief is als dirigent 
en organist. Dirigent, organist en componist 
Frans Bullens begon in 1970 zijn loopbaan als 
organist en tien jaar later werd hij dirigent/-
organist van de Sint-Laurentiuskerk in Dongen.  

Frans, van harte proficiat met jouw jubileum ! 

BH; Oosterhout Nieuws; 9 november 2021 

Jeroen Felix krijgt ‘Floris van der Putt-penning’  
Jeroen Felix is op zondag 31 oktober 2021 onderscheiden vanwege zijn grote 
verdiensten voor de kerkmuziek in het bisdom Den Bosch. Tijdens de viering 
in de Sint-Janskathedraal kreeg hij de speciale ‘Floris van der Putt-penning’. 
De onderscheiding werd namens bisschop De Korte aan Jeroen overhandigd 
door plebaan Vincent Blom. 
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Tevens vierde Jeroen Felix zondag 31 oktober zijn zilveren jubileum als 
rector cantus van de Bossche Sint-Jan. In die functie is hij verantwoordelijk 
voor de kerkmuziek in de kathedraal. Hij is dirigent van de Schola Cantorum 
‘Die Sangeren Onzer Liever Vrouwen’ en hij is muziekdocent aan het 
opleidingsinstituut. 

Wij feliciteren Jeroen van harte met zijn jubileum en zijn ‘Floris van der 
Putt'-onderscheiding ! 

BH; 3 november 2021 

Vraag en aanbod 
 
Er zijn geen vragen voor deze rubriek binnen gekomen. Heeft u een vraag, 
bent u op zoek naar iets of wilt u iets aanbieden? Dat kan gemaild worden 
naar redactie@kdov.nl. Deze rubriek is geheel gratis voor onze leden! 
 

Het orgel in de kinder- en jeugdliteratuur 
 

In ons vorige KDOV-blad stond een artikel over orgels en organisten in onze 
taal en literatuur. Nu komt de jeugd aan bod. Met name bij kinder- en 
jeugdboeken speelt het draaiorgel een grotere rol dan het (kerk)orgel.1 

Gelukkig heb ik toch nog wat boeken gevonden waarin het orgel en de 
organist een plekje kregen. Deze boeken komen (groten)deels uit degelijk 
christelijke hoek. En er is een opmerkelijk hoog ‘Stille Nacht’-gehalte!  
Veel beschrijvingen vond ik terug in het Centraal Bestand Kinderboeken van 
de Koninklijke Bibliotheek. In sommige boeken zit wellicht een mooi educatief 
verhaal dat voor een orgelconcertcommissie geschikt te maken is voor deze 
tijd?! Ter promotie van het orgel bij de jeugd! 
 

mailto:redactie@kdov.nl


 
KDOV-blad Winter 2021 | 9 

Kruimeltje (1922) 
In het bekende jeugdboek Kruimeltje (1922) van Chris van Abkoude wilde 
Kruimeltje, een jongen van 10 jaar, op een koude decembernacht in 
Rotterdam in de kerk gaan luisteren naar de muziek van het orgel en werd 
hij eruit getrapt. Toen ging hij tegen een pilaar van de kerk aan slapen en de 
politie pakte hem op. 
 
Familie Heesters (1955) 
Dit jeugdboek van Bé Nijenhuis verscheen in 1955 bij uitgeverij De Groot 
Goudriaan. Evert Heesters gaat mee met de jaarlijkse pleziertocht van het 
christelijk rusthuis. Ook opa Habbema gaat mee; hij verblijft in het rusthuis. 
Hij is helemaal bezeten van zijn orgeltje, maar die mag eigenlijk niet mee van 
sommigen. Een zekere Marga vindt dat zielig en belt op naar het huis. Op 
het laatste moment mag het orgeltje toch mee. 
 
Het verhaal van de muziek (1974) 
In dit (vertaalde) jeugdboek over muziek(geschiedenis) schrijft Nicholas 
Ingman over het ontstaan van polyfonie het volgende: "Het toeval wil dat 
paus Vitalianus in de zevende eeuw weer voorzichtig muziekinstrumenten in 
de kerk toeliet. [...] Het instrument dat hiervoor gekozen werd, was het orgel. 
Niet het grote indrukwekkende instrument van tegenwoordig, maar een klein 
gevalletje, dat gemakkelijk mee te dragen kon worden in een processie en 
slechts tien tot twaalf pijpen had. Het orgel moest dienen om de dirigent te 
helpen bij het kiezen van de begintoon van de zang (intoneren). 
De toonhoogte van de orgels was eerder een kwestie van smaak dan van 
afspraak, er bestond nogal wat verschil in. Meestal hadden ze één enkele rij 
pijpen, maar soms twee rijen pijpen die vier of vijf tonen (kwart of kwint) uit 
elkaar lagen en bespeeld werden door twee organisten. Deze laatste orgels 
waren de oorzaak van het ontstaan van geharmoniseerde koorzang. De 
dirigenten vonden namelijk deze tweestemmige orgelmuziek zo mooi, dat zij 
het de zangers lieten nadoen. Dit werd zo populair dat deze methode een 
eigen naam kreeg: organum, het eerste echte begin van de harmonie. [...] 
Toen het organum eenmaal ingeburgerd was, kwam het harmoniseren snel 
op gang". Hoofdstuk 13 gaat zelfs over de geschiedenis van het orgel en later 
komt ook het waterorgel van Ktesibios uitgebreid aan bod.2 
 
De koordirigent (1979) 
Een boek van Jacob Overeem: De gebochelde jongen Siem de Lavier, ofwel 
Siem ‘de bultenaar’, is een eenvoudige boerenzoon op de Veluwe, maar zijn 
interesse ligt in de muziek. Vooral het bespelen van een orgel is zijn grootste 
wens. Het lukt hem zich deze kunst eigen te maken en hij start zijn carrière 
als koordirigent. 
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Simon van de ‘Stormvogel’ (1981) 
De hoofdpersoon zit in de hoogste klas van de lagere school in een klein 
Zeeuws dorpje. 's Zondags is hij het trouwe hulpje van de organist. Tijdens 
de Watersnoodramp van 1953 redt hij een drenkeling. De auteur is Pleun R. 
Troost.  
 
Petra en Ernst vinden toch het geluk (1981) 
De wrok die een jongeman na zijn moeders dood koestert tegen God, leidt 
tot een verwijdering tussen hem en zijn meisje. Na veel onzekerheid komt hij 
tot aanvaarding, hervat zijn orgelspel en knoopt ook de band met zijn vriendin 
weer aan. Een boek van Nelleke Wander. 
 
Op bezoek in de toekomst (1983) 
In deze uitgave een science fictionverhaal van Jules Verne: Meneer Ré-dièze 
en juffrouw Mi-Bémol is een ik-verhaal over belevenissen met een orgel in 
een Zwitsers dorp. 
 
De orgelpijp van professor Avalos (1984) 
Dit boekje verscheen als nr. 1589 in de serie Vlaamse Filmpjes en is een 
pseudowetenschappelijk verhaaltje over een onderzoek naar de gevolgen 
van het infrageluid voor de mens. De auteur is Alfo Smits.  
 
Eens op mijn weg (1985) 
Een boek van Leni Saris: Als Chantal voor het eerst kennis maakt met Alexis, 
is het direct duidelijk dat zij verliefd op elkaar worden. Alexis is een 
beroemde organist: rijk, mooi en heeft onberispelijke manieren. Vanwege zijn 
beroep is hij echter bijna voortdurend op reis. 
 
Polle de orgeljongen (1987) 

Van de hand van Mensje 
van Keulen verscheen in 
1987 het boek Polle de 
orgeljongen. Het is een 
voorleesboek voor de 
onderbouw van de 
basisschool en zelf te 
lezen vanaf 8 jaar. In het 
verhaal wonen de twee 
zusjes Mora en Alma in 
een paleis. Mora is 
hebzuchtig, jaloers en 
gemeen. Daarom brengt 
Alma haar zoontje Polle Boekcover Affiche première 2017 
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in veiligheid bij een reuzenechtpaar. Als zijn moeder echter doodziek is, 
weigert Mora hem de toegang tot het paleis. Polle bedenkt een plan. Dankzij 
een reusachtig orgel loopt het toch nog goed af.   
Verhalenverteller Frank Belt en organist Eeuwe Zijlstra maakten op basis van 
dit boek een voorstelling voor acht scholen uit de gemeente Smallingerland. 
Hierin krijgt het orgel ook een eigen verhalende rol. Het publiek bestond uit 
500 kinderen. “Met Polle halen we het orgel uit de kerkelijke setting”, aldus 
Zijlstra.3 

 
Haar naam is Doro M. (1987) 
Gerda van Cleemput schreef dit boek. Na de Tweede Wereldoorlog ontdekt 
een meisje het dagboek van haar overleden moeder. Zo komt ze tot de 
ontdekking dat ze een pleegkind is. In 1953 als zij twaalf jaar is blijkt ze, als 
enige van de familie, zeer muzikaal te zijn. Toch herinnert zij zich haar vader 
achter het orgel. Vragen daarnaar leveren alleen ontwijkende antwoorden 
op. 
 
Is alles hier klassiek? (1988) 
Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Concertgebouworkest 
verscheen van Miek Dorrestein Is alles hier klassiek? (1988). Op blz.59 lopen 
Woutje, Hugo en Maartje rond in het Concertgebouw. "Heel voorzichtig en 
onhoorbaar ging ze zitten om naar het orkest te luisteren. De jongens bleven 
staan. Ze waren nog lang niet uitgekeken. Woutje had net zo'n gevoel als hij 
in een kerk had. Dat kwam zeker door het grote orgel tegen de achterwand 
van het podium. Het leek een heel klein beetje op het ouderwetse buffet van 
zijn opoe. De orgelpijpen deden hem denken aan de stijf geplooide 
gordijntjes achter de glazen deurtjes. En het houtwerk had ook van die mooi 
uitgesneden tierelantijnen. Aan weerskanten van het orgel liepen twee 
trappen schuin omlaag. Daar was zeker het mannetje met de bolhoed vanaf 
gekomen ." Van Alex de Wolf een paar bladzijden verder een prachtige 
tekening van het orgel.4 

 
Over mijn jeugd, Albert Schweizer (1924/1990) 
In dit uit het Duits vertaalde boek vertelt Schweizer onder meer over zijn liefde 
voor het orgel. Geschikt voor jeugd vanaf ca.14 jaar.  
 
Haydn en Mozart (1991) 
Enige citaten over Haydn en Mozart uit de Gottmer Junior Componistenreeks 
van 1991: In 1772 componeerde Haydn “de Mis St. Johannes de Deo, die 
ook wel 'Kleine orgelmis' genoemd wordt, omdat in het Benedictus een heel 
moeilijke orgelsolo voorkomt."  
"In het voorjaar van 1766 is het dan zover [...] Natuurlijk moet er ook een 
bezoek aan de grote Sint-Bavokerk met het beroemde Müller-orgel gebracht 



 
KDOV-blad Winter 2021 | 12 

worden. De stadsorganist Henricus Radeker, Johannes Enschedé en 
Leopold luisteren met verbazing naar het prachtige spel van de tienjarige 
Wolfgang op dit beroemde orgel”.5 

 
Wibren (1991)  
Wibren komt in conflict met zijn strenge en botte vader, die slechts 
gehoorzaamheid en goede schoolresultaten van 
hem verlangt, terwijl Wibrens hart uitgaat naar 
de orgelmuziek. Dit loopt in het reformatorische 
gezin zo hoog op dat Wibren wegloopt naar 
Rotterdam. Een boek van Jan Hendrik van 
Doleweerd.  
 
De verdwenen orgelpijp (1994) 
Rens en zijn vrienden houden van orgelspelen. Een 
orgelpijp van het te repareren orgel is ontvreemd. 
Na de restauratie van de kerk mag Rens ook in de 
kerk spelen. Maar dat willen de andere jongens ook 
wel. Geschreven door Lenie Ippel-Breedveld.  
 
Van een dorp, een jongen en een orgel (1996) 
Dit kerstverhaal verscheen in ‘Boekenpost’, afl.21 (deel 4, 1995/1996) en is 
geschreven door Janke van der Veer. Als vertelverhaal is dit op een dubbel-
CD gezet door de concertzanger Pieter Vis. 
 
Een pony is haar vriend (1999) 
C.M. de Putter-Dekker is de auteur. Annebrien lijdt vanaf haar geboorte aan 
een oogziekte. Met de hulp van een blindeninstituut en haar ouders groeit 
het meisje zelfbewust op en kan ze weer terug naar de basisschool in het 
dorp. Ze geniet van het rijden op haar pony en weet haar gevoelens vooral 
via orgelmuziek te uiten.  
 
Stille nacht, heilige nacht (1999) 
Prentenboek door Maja Dusíková en vertaald uit het Duits. Omdat een 
hongerige muis de blaasbalg van het orgel kapot heeft geknabbeld, kan de 
organist geen muziek maken en schrijft hij samen met de pastoor het lied 
‘Stille nacht, heilige nacht’. 
 
Koekoeksjong (2001) 
In het boek Het Koekoeksjong (2001) van Jos de Valk speelt de opa van 
hoofdpersoon Kwinten orgel in de plaatselijke kerk. Opa’s vader vond 
vroeger dat opa met orgelspelen niets zou kunnen bereiken. 
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Brand en Berlijn (2004) 
In 2004 verscheen het jeugdboek Brand in Berlijn  van Riny van der Mark. 
Hierin vertelt de 15-jarige hoofdpersoon Wolf dat hij viool en orgel speelt. 
 
Het wind-zing-ding (2004) 
In dit muzikale sprookje over de wind die zo graag 
wilde zingen van Pjotr Kolderski (mét cd) i.s.m. 
Stichting Rotterdams Jongenskoor is Edwin 
Rutten de verteller. Componist is Fons Merkies. 
Uiteraard speelt ook het orgel een rol. 
 
De leukste spreekbeurt (2006) 
Jolanda Dijkmeijer schreef dit aansprekende 
boek mét cd (met kerkliederen en hoe het 
stemmen plaatsvindt!) voor kinderen vanaf 8 jaar 
Wouter moet een spreekbeurt over orgels 
houden. Hij vindt orgels saai, totdat hij iemand 
tegenkomt die hem van alles over orgels vertelt.  
 
Hans en Laura op de Veluwe (2007) 
Hans en Laura logeren in de vakantie bij opa en oma. Op zondag gaan ze 
naar de kerk. Hans vindt het vreemd dat een vrouw orgel speelt (Laura niet). 
Een voorlees- of zelfleesboek van Eeuwoud Koolmees. 
 
Stille Nacht (2009) 
Als het kerstfeest nadert, ontdekken de muizen dat het kinderkoor bij 
het orgel zal zingen. Dat lawaai zal vreselijk zijn. Daarom knagen ze de 
blaasbalg door. Het orgel sputtert en zwijgt. Een prentenboek van Vicki 
Howie. 
 
De muis van Bovendorp (2012) 
Als Muis honger heeft, eet hij in de kerk van Bovendorp de orgelslang op. Nu 
is er geen muziek bij de kerstviering. De dominee schrijft een nieuw lied over 
een stille nacht. Een prentenboek van Erik Idema.6 

 
Schuilplaats in gevaren: verhalen over Gods kinderen in oorlogstijd 
(2015) 
B. Hooghwerff is de auteur van dit boek, waarin dominee Kars in het bijzijn 
van Duitse soldaten twee coupletten van het Wilhelmus op het kerkorgel 
speelt. 
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Stille Nacht (2018) 
Het verhaal over de Oostenrijkse pastoor Mohr, die ontdekt dat het orgel stuk 
is en meester Gruber bekende kerstlied schrijft.  
 
De vloek van de Vliegende Olifantes (2019) 
Vertaling uit het Engels van een boek van Kate DiCamillo. Louise Olifante 
(12, ik-figuur) wordt door haar oma midden in de nacht meegenomen. Ze 
moeten weg om de vloek van haar oma's vader te ontlopen. Ze stranden in 
een klein dorpje in Georgia. Het Amerikaanse dorpsleven wordt met het 
motel en kerk met predikant en organiste sfeervol neergezet.  
 
Applaus voor Pim en Lieke (2019) 
G. Luytjes-Mensink schreef dit boek. Lieke en haar broer Pim gaan bij een 
koor. Ze gaan geld inzamelen voor een nieuw orgel. Maar dan is de envelop 
met geld zoek ….  
 

Ruud Hoogenboom 
 
Literatuur/bronnen: 
Met dank aan Rian van de Sande (medewerker collectie Letterkundig 
Museum/Kinderboekmuseum, Den Haag, 2016) 
1) Een klein deel van de gevonden jeugdliteratuur is afkomstig via 
www.scholieren.com, een groot gedeelte via www.kb.nl (Centraal Bestand 
Kinderboeken) 
2) Nicholas Ingman (tekst) en Bernard Brett (illustraties), Het verhaal van de muziek, 
Uitg. Ploegsma, 1974; blz.40, 42-43, 123, 124 
3) http://www.mensjevankeulen.nl/titels/kindertitels/polle.htm; A. Bakker, 
Schoolkinderen genieten van Polle de Orgeljongen, in: De Orgelvriend, november 
2020, blz.5 
4) Miek Dorrestein (tekst) en Alex de Wolf (illustraties); Is alles hier klassiek? Uitg. 
Ploegsma, 1988; uitgave b.g.v. het 100-jarig bestaan van het Concertgebouworkest; 
blz.59 en 66 
5) Wendy Thompson, Joseph Haydn (blz.25) en Wolfgang Amadeus Mozart (blz.9), 
uit: Gottmer Junior Componistenreeks, 1991 
6) Aparte manier van ‘inculturatie’ om de Oostenrijkse pastoor te vervangen door 
een dominee! 
 

Zouaven, ‘soldaten van God’, en hun muzikale 
context 

Duizenden Nederlanders namen in de tweede helft van de negentiende eeuw 
de wapens op om in het latere Italië te strijden voor de Kerkelijke Staat. Een 
vrijwel vergeten oorlog die zich afspeelde op een zijtoneel van oplopende 
conflicten tussen Europese grootmachten. 

http://www.scholieren.com/
http://www.kb.nl/
http://www.mensjevankeulen.nl/titels/kindertitels/polle.htm
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Na een oproep van paus Pius IX om het 'Erfgoed van Petrus' (Patrimonium 
Petri) te verdedigen, leverde Nederland de meeste vrijwilligers, veelal 
boerenzonen en ambachtslieden. Priesters die zich hadden ingezet voor de 
werving, troostten ouders als hun zoon als martelaar was omgekomen. Geen 
reden voor rouw, maar juist voor dankbaarheid. 
De voorgeschiedenis, die begint bij het Congres van Wenen (1815), krijgt de 
nodige aandacht, maar ook de opkomst van de katholieke pers, het herstel 
van de kerkelijke hiërarchie in Nederland en het werven van de vrijwilligers 
voor het pauselijk leger. De Franse keizer Napoleon III blijkt een 
onbetrouwbare bondgenoot van de Kerkelijke Staat. 

De Kerkelijke Staat ging desondanks ten 
onder. Op 20 september 1870 valt Rome en 
is de Italiaanse eenwording nabij. Tussen 
1861 en 1870 dienden er in totaal ruim 
elfduizend vrijwilligers in het pauselijke leger, 
waarvan na 1865 toen de werving in 
Nederland goed op gang kwam, 3181 
Nederlanders die meestal voor twee jaar 
tekenden. Ongeveer vijf procent van de 
Nederlandse Zouaven is tijdens de strijd om 
het leven gekomen. 
Bij thuiskomst ontdekten de strijders dat ze 
niet alleen hun nationaliteit hadden 
verspeeld, maar daarmee ook hun stemrecht 
en vooral recht op steun. In 1947, een jaar 
nadat de laatste Zouaaf op 95-jarige leeftijd 
was overleden, kregen de vrijwilligers die 
voor de paus hadden gestreden postuum het 
Nederlanderschap terug. Al met al een mooi 

stukje 19e-eeuwse katholieke geschiedenis dat niet verloren mag gaan.  
 
Helaas is in onderstaand boek van Kees Schaepman weinig over de invloed 
van liederen op bijvoorbeeld het ronselen van soldaten of het hooghouden 
van de moraal terug te vinden. Jammer. 
De Westfriese plaats Lutjebroek, waar Pieter Jansz. Jong geboren is, kent 
een café/restaurant De Paus aan de P.J. Jongstraat en dit etablissement 
sponsort de voetbalclub De Zouaven uit Grootebroek/Lutjebroek. In die 
hoedanigheid leven de ‘soldaten’ nog steeds door, zoals ook blijkt uit 
onderstaand eerste couplet en refrein uit hun Clublied (1):  
 

Dappere strijders voor de paus, Zouaven was hun naam 
Ook een Lutjebroeker held, gevierd met roem en faam. 
 

Landkaart (Zouavenmuseum, 
Oudenbosch) 
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Strijd en passie was zijn leus, een jongen van de Streek 
Pieter Jong zo heette hij, product van eigen kweek. 
 
Zouaven, Zouaven, club van grijs en rood 
Voetbal en verbondenheid, Zouaaf tot aan de dood. 
Zouaven, Zouaven, club van jong en oud 
Prestaties en gezelligheid, waar iedereen van houdt. 

 
P.J. Jong sterft op 13 oktober 1867 bij Monte Libretti in de strijd. De ‘reus van 
Lutjebroek’ krijgt van Schaepman in zijn inleiding veel aandacht!  
Deze voetbalclub werd in 1931 opgericht en vierde dit jaar haar 90-jarig 
bestaan. Half september 2021 ontving voorzitter Cees Deen het eerste 
exemplaar van dit boekje. Bij die gelegenheid interviewde Frénk van der 
Linden de islamdeskundige prof. Maurits Berger over parallellen tussen de 
strijd voor de Kerkelijke Staat en die voor het Islamitisch kalifaat. (2) 
 
Bij het Meertens Instituut 
vonden we de tekst van het 
lied ‘De Pauselijke Zouaaf’, 
met onder meer de 
volgende zinnen: ‘Die wil 
dienen bij de Zouaven, Die 
moet hebben politiek […] 
Garibaldi moet nu sterven, 
Laad voor hem nu het 
geweer […] Maakt u op, gij 
Jongelingen! Er is nog Kruid 
en Lood […] De Paus wordt 
dan uw Koning, Hij is goed 
voor een soldaat ….”. (3)  
En bij dit Instituut is ook de 
nevenstaande tekst te 
vinden: 
 
 
Het lied Wien 't waar en zuiver Christenbloed / Thans door de adren vloeit 
werd gezongen door de Pauselijke Zouaven gedurende hun verblijf te Rome. 
En verder op iedere grote bijeenkomst van de Algemene Nederlandsche 
Zouavenbond. Zo’n tekst roept onmiddellijk een relatie op met ons 
voormalige nationale volkslied Wien Neêrlands bloed door d’aderen vloeit. 
Van vreemde smetten vrij. Pas in 1932 afgeschaft. (5) En juist die Zouaven 
werden bij terugkeer als ‘vreemden’ gezien! 
 

Gedeelte uit Zouavenlied (4) 
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De Zouaven hadden ook een marslied dat in verschillende talen van tekst 
was voorzien. De eerste strofe van de Nederlandse tekst luidt (6): 
 

Geen Garibaldisten zullen wij vrezen is ’t om de Paus getrouw te zijn. 
En zo riepen alle Zouaven:  
Wij vechten zonder spijt al voor Zijne Heiligheid, 
vol courage, vol courage en voor hem gaan we naar de strijd!  

 
Bij het Katholiek Documentatie Centrum is in het archief van Jan Beekmans 
(7) het lied "Strijdmarsch der Pauselijke Zouaven" door B. de Vieuxbois te 
vinden.  
 
De grootste slag die door de Zouaven werd gewonnen, was in november 
1867 de slag van Mentana. Garibaldi, met zijn ‘vrijscharen’ op weg naar 
Rome, werd verslagen. "Garibaldi, hangen zal die", was de strijdleuze onder 
de Nederlandse Zouaven. Hier sneuvelden 13 Nederlanders. Deze slag werd 
zo populair in Nederland dat op kermissen liedjes werden verkocht: 
 

Roept nu victorie, die den paus bemint, 
Want Garibaldi heeft den slag verloren, 
Hij die den duivel heeft gediend 
Die is nu al zijn moed ontschoten, 
Die van Zijne Heiligheid 
Hebben door hunne dapperheid 
Hen de stad Mentana doen verlaten 
Met 15000 van zijne soldaten. 
 

Hierdoor ontstond er een nieuwe stroom vrijwilligers. (8) Alleen daarom al 
zou opname van dit soort liederen in het boek van Schaepman een 
waardevolle aanvulling zijn geweest. 
 
Nadat zij een kerkdienst hadden bijgewoond, vertrokken ze naar een van de 
verzamelplaatsen. Meestal werden zij door het dorp uitgeleide gedaan. 
Misschien werd het Zouavenlied gezongen (9): 
 

De hellemacht bespringt alom 
Uw eeuwenheugend heiligdom 
En stoot eerlang, verhoedt gij 't niet, 
Vorst Pius uit zijn erfgebied. 

 
Opmerkelijk is dat Prof. Michaël Smiets, katholiek priester, zelfs in het Latijn 
een ‘Piuslied’ maakte als ‘Zouavenlied’ op de melodie van het Latijnse 
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Marialied ‘Omni die Dic Mariae’, dat met een Nederlandse vertaling van J.A. 
Alberdingk Thijm werd gepubliceerd. (10)  
 
De Vlaamse dichter Guido Gezelle is de auteur van een ander Zouavenlied, 
geschreven in 1895, vermoedelijk naar aanleiding van de 25e verjaardag van 
de val van Rome (11): 
 

Hoor-je ’t trompgeklank? Voor den Paus is ’t gang: Harop, gij 
dapperen, te wapen! 
Hoor-je ’t trompgeklank? Voor den Paus is ’t gang: Harop, gij 
vlaamsche knapen! 
Onze Paus leven lang! ….  
Geen één en zal ’t gedoogen, die Vlaming is voor God, 
Dat iemand in zijne oogen den Paus of hem misgroet! 

 
Eindigen we met de eerste strofe van een gedicht van Zouaaf Klaas 
Cornelisz. Smit uit Den Burg. Weliswaar geen lied, maar het geeft wel zijn 
intentie om mee te doen goed weer (12): 
 

Vaarwel Nederland, ik heb uw grond verlaten 
ik zie dan ook wellicht uw bodem nimmer weer 
ik vertrek met blij gemoed naar de pauselijke staten 
ik wijd daar hand en hart aan paus en Jezus’ eer. 

 
De auteur Kees Schaepman versloeg voor 
Vrij Nederland en de VPRO conflicten in de 
hele wereld. Helaas is er bij hem voor de 
‘culturele kant’ rond dit gebeuren, zoals vaak 
in geschiedkundige boeken, weinig aandacht, 
maar de inhoud is er niet minder interessant 
door. Wel begeeft hij zich, als 
amateurhistoricus, in de laatste hoofdstukken 
met het zoeken naar vergelijkingen met 
communistische Spanjegangers (jaren 
dertig), Nederlandse SS-ers aan het Oostfront 
(WO II) en IS- en Syriëgangers van onze tijd 
op glad ijs. ‘Elke vergelijking gaat èrgens 
mank’ is niet voor niets een Nederlandse 
uitdrukking; je moet m.i. de Zouaven blijven 
zien in hun 19e-eeuwse context.  

(Ruud Hoogenboom) 
 
 Cover van het boek 
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* K. Schaepman, Soldaten van God, De Nederlandse strijders in het leger van de 
paus, Uitg. Walburg Pers, € 24,99, 167 blz., ISBN 9789462497528, 50 ill. z/w, 
paperback 
 
1) (https://www.vvdezouaven.nl/clublied; ook te horen op: 
https://www.youtube.com/watch?v=APZNcctv7y4; https://onh.nl/verhaal/strijden-
paus-zouaven ) 
2) T. Koopen, Over Soldaten van God en die ene voetbalclub in Grootebroek, in: 
Noordhollands Dagblad, 17 sept. 2021 
3) Lbl Meerten 12005 
4) Meertens Instituut, Lbl MoormannP027 
5) Meertens Instituut, 164436; https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus  
6) https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/z/zoeaven-van-de-paus  
7) BEEJ, toeg.nr. 910, inv.nr.332 
8) https://schijndelwiki.nl/Zouaven  
9) idem 
10) http://www.welman-en-stroop.nl/images/liedzouaven.JPG 
11) https://kadoc.kuleuven.be/5_nieuws/2021/n_2021_0005  
12) S. Schraag, Texelaars in het leger van de paus, 2006, blz.42 
 

Korte berichten 
 
Eeuwige geloften dominicaan Ansinger 
In het KDOV-blad Winter 2020 noemde ik al Stefan Ansinger. Deze 
Nederlandse broeder dominicaan en YouTuber legde op 18 september in 
Rotterdam zijn eeuwige geloften af. Ansinger (27) studeert in Zwitserland en 
heeft een goed bezocht YouTube-kanaal, OPChant. Daarop promoot hij het 
gregoriaans. De ernstig zieke bisschop Harrie Smeets van Roermond 
woonde de viering bij; hij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van 
Ansingers roeping. 

(RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, 24 sept. 2021) 
 
Tentoonstelling ‘Sweelinck: Stadsmusicus van Amsterdam, 1621-2021’ 
In oktober van dit jaar is het 400 jaar geleden dat Sweelinck overleed. Het 
Stadsarchief Amsterdam eert hem met een tentoonstelling ‘Sweelinck: 
Stadsmusicus van Amsterdam, 1621-2021’. Ook vinden vier concerten van 
het Sweelinck Festival plaats in het stadsarchief. 
In de tentoonstelling ligt de nadruk op zijn vocale muziek. Er zijn allerlei 
stukken te bekijken, van waardevolle 17de-eeuwse stemboeken uit 
Zwitserland tot een recent voltooid portret van Sweelinck door Henk 
Helmantel. Bijzondere documenten uit het Stadsarchief vertellen over leven 
en werk van de componist in het Amsterdam van 400 jaar geleden. De 

https://www.vvdezouaven.nl/clublied
https://www.youtube.com/watch?v=APZNcctv7y4
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmus
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/z/zoeaven-van-de-paus
https://schijndelwiki.nl/Zouaven
http://www.welman-en-stroop.nl/images/liedzouaven.JPG
https://kadoc.kuleuven.be/5_nieuws/2021/n_2021_0005
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tentoonstelling is van 17 september 2021 tot 9 januari 2022 te zien in het 
Stadsarchief.  
Bij de tentoonstelling zal doorlopend een korte film te zien zijn over de 
beroemde musicus. Zangeres en presentator Giovanca Ostiana neemt de 
bezoeker mee naar de Oude Kerk en het Concertgebouw. Het Hemony 
Ensemble heeft speciaal voor deze film een vierstemmige psalm van 
Sweelinck ingezongen. Ter gelegenheid van zijn 400ste sterfdag 
organiseerde het Sweelinck Festival van 16 tot 24 oktober concerten en 
evenementen. Voor meer info over de tentoonstelling: 
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief. 

(RH; bron: bericht Oneindig Noordholland, 18 sept. 2021) 
 
Nieuwe gregoriaanse ‘pandemie-Mis 
Sinds vorig jaar bestaat er een speciale Mis ‘ten tijde van pandemie’ en sinds 
kort is die ook in het gregoriaans beschikbaar. Deze is uiteraard ‘troostend 
voor wie met corona te maken heeft’.  
De liturgische steun die de Kerk kan bieden startte met het nieuwe 
misformulier Missa in tempore universalis contagii (‘Mis ten tijde van een 
wereldwijde epidemie’), die het Vaticaan op 30 maart 2020 publiceerde. 
Vanaf januari 2020 werd de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst in 
Rome al vanuit de hele wereldkerk ‘bestookt’ om hierin te voorzien. In het 
bijgaande decreet van 30 maart wordt met de woorden van psalm 90,5 – 6 
opgeroepen om geen angst te hebben voor donkere tijden, omdat God zijn 
volk ook ten tijde van beproevingen niet verlaat. 
Het Latijnse misformulier is terecht gekomen bij de diverse Nationale Raden 
voor Liturgie met de opdracht het te vertalen in de landstaal. Zo ook in 
Nederland.  
In Nederland is deze Mis nu ook in het gregoriaans getoonzet, met dank aan 
Stan Hollaardt. Zijn compositie ging op 12 september in première tijdens een 
oecumenische gebedsviering in de Nijmeegse Stevenskerk met de Schola 
Cantorum Karolus Magnus.  
Hollaardt constateerde, dat het misformulier van genoemde Congregatie 
geen gregoriaanse gezangen vermeldde! Hij heeft dus zelf een bijbehorende 
gregoriaanse mis samengesteld. Voor de vaste gezangen koos hij Missa IV, 
getiteld Cunctipotens genitor Deus (‘Almachtige Schepper, God’), waarmee 
we hem aanroepen om de aarde niet verloren te laten gaan in deze 
wereldwijde pandemie. 
De voorgeschreven teksten heeft hij op muziek gezet: soms was een 
gregoriaanse versie voorhanden, soms heeft Hollaardt wat aanpassingen 
verricht. Uiteindelijk is het een muzikaal geheel geworden met veel 
mogelijkheden: een processiepsalm, een processiehymne, intredegezang, 
een antwoordpsalm bij de lezing, twee alleluia’s, een gezongen psalm, het 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief
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offertorium, communio en een gezang tot Maria ten tijde van pandemie als 
slot.  
Er is onder meer een alleluia-gezang op de tekst van Jesaja Corona 
tribulantionis effloruit in coronam gloriae: ‘De kroon van ellende bloeit uit in 
een kroon van glorie’. En de introitus is uit Jesaja 53 over de lijdende 
dienstknecht, Vere languores: ‘Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op 
zich nam’.  
Kortom, een Mis met een positieve en troostende uitwerking, aldus Hollaardt. 
Een uitstekend initiatief van Stichting Vlegel in samenwerking met de 
Stadskerk in de Stevenskerk en Nijmegen Klinkt. De première is terug te 
zien op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b5NrFw3nMNQ . 

(bron: C. Montón Lecumberri, Nieuwe gregoriaanse ‘pandemie-Mis’, in: 
Katholiek Nieuwsblad, 24 september 2021) 

 
4e Internationale kerkmuziekcongres 
Paus Franciscus steekt kerkmusici hart onder de riem: “Zing een nieuw lied 
voor de Heer” 
Vanuit Rome werd van 4 tot en met 5 februari jl. online het 4e Internationale 
Kerkmuziekcongres georganiseerd, met als thema ‘Kerk & muziek: teksten 
en context’. Dit thema kwam voort uit de drie eerdere congressen: 
‘Interpretatoren/uitvoerders’ (2019), ‘Componisten’ (2018) en ‘Muzikale 
cultuur 50 jaar na Musicam Sacram’ (2017). Het thema ‘tekst’ was als focus 
gekozen omdat dit altijd een uitdaging blijft voor musici in alle culturen. Het 
thema ‘context’ staat al lang in de aandacht de laatste eeuw, dat wil zeggen 
de invloed van migratie, urbanisatie, globalisatie, populisme en nu de 
covidpandemie op de actuele liturgisch-muzikale praktijk.  
Aan het online congres namen 150 personen deel uit de hele wereld. Twaalf 
sprekers uit diverse landen hielden een inleiding over onderwerpen vanuit 
het centrale thema zoals: 

• tekst en vertaling, 
• gezongen en gesproken woord in liturgische vormen, 
• Afrikaanse ervaringen van spiritualiteit vanuit muziek en dans, 
• van Latijn naar inheemse talen. 

Het online zingen van de hymne 'Veni creator' door 150 deelnemers was een 
indrukwekkend moment tijdens de opening van dit congres. Paus Franciscus 
opende het congres met een videoboodschap. 
Paus Franciscus nodigt ons uit niet alleen het oude erfgoed te waarderen, 
maar ook de moed te hebben om nieuwe muzikale vormen te ontdekken. Hij 
uitte zijn solidariteit met alle musici die door het covidvirus zijn geïnfecteerd 
en ontvouwde een visie waarbij muziek een katalysator is voor universele 
broederschap. Hij bracht onder de aandacht de muzikale waardering voor de 
stilte: de pauze. Hij riep op tot reflectie over hoe “het Woord onze tekst kan 
worden en de gemeenschap onze context”. Hij daagt ons uit te onderzoeken 

https://www.youtube.com/watch?v=b5NrFw3nMNQ
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of het moment van ‘stilte’, die we ten tijde van de covidcrises hebben 
ervaren’, een moment is geweest van leegte of van ‘luisteren’.  

(bron: Nieuwsbrief DISG Bisdom Rotterdam Jrg 12, Nr 3, september 2021) 
 
Liedboekcompendium 
Het aantal liedboekbesprekingen op www.liedboekcompendium.nl groeit 
gestaag. In de afgelopen maanden zijn er weer tientallen bij gekomen. Uit de 
bezoekersaantallen van de website en uit reacties blijkt dat het compendium 
in een behoefte voorziet. De informatie over het hele lied, de tekst en/of 
melodie (en ook opname) wordt geplaatst door een flink aantal auteurs, die 
de liederen, gebeden en gedichten bespreken.  

(RH; bron: Gregoriusblad, 2021, nr.3) 
 
Rob Nederlof stadsorganist Tilburg  
Op voorstel van de Orgelkring Midden-Brabant heeft het Tilburgse College 
van B & W Rob Nederlof per 1 september benoemd tot stadsorganist van de 
gemeente Tilburg. Nederlof is de vaste organist van de Jozefkerk en de 
Petrus-&-Pauluskerk in Tilburg. Ook is hij de organist van de Sint-Jan in 
Goirle en werkt hij als docent aan het Factorium Tilburg.  
Met de benoeming van een 
stadsorganist wil het college 
van B & W een impuls geven 
aan het levend houden van 
de orgelcultuur en aan het 
behoud van dit waardevolle 
erfgoed voor stad en 
samenleving. Het college 
verwacht dat de 
stadsorganist verbinding 
zoekt met andere 
cultuurmakers in de stad en 
samen met hen projecten en 
activiteiten opzet.  
De aanstelling van een stadsorganist betreft een proef voor de duur van twee 
jaar. Daarna bekijkt de gemeente of het initiatief een vervolg krijgt. Het 
gemeentebestuur stelt € 8.599,- per jaar beschikbaar, waaruit zowel het 
honorarium voor zes concerten als de kosten voor projecten betaald gaan 
worden. 

(bron: NotaBene, okt. ’21 en Orgelvriend, nov.’21) 
 
 
 
 

Rob Nederlof (foto www.tilburg.nl) 

http://www.liedboekcompendium.nl/
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Toon Hagen stadsorganist van Apeldoorn  
Per 11 september heeft de gemeente Apeldoorn tijdens de Nationale 
Orgeldag Toon Hagen benoemd tot stadsorganist. Een wens van de 
gemeenteraad gaat hiermee in vervulling. In november vorig jaar stelde de 
gemeenteraad dat Apeldoorn een waardevolle collectie kerkorgels heeft en 
dat deze ‘culturele rijkdom’ meer aandacht verdient.  
Toon Hagen is naast organist van de Grote Kerk ook kerkmusicus, componist 
en dirigent van diverse koren. Hij hoopt de komende twee jaar als 
ambassadeur samen met andere organisten in Apeldoorn het orgel en de 
muziek ‘buiten de kerk’ te brengen en zo een brede doelgroep te bereiken. 
Ook wil hij zich graag inzetten voor het onderhoud van de waardevolle, soms 
monumentale, orgels in Apeldoorn. De benoeming vond plaats tijdens de 
Nationale Orgeldag op 11 september.  

(bron: NotaBene, okt. ’21 en Orgelvriend, nov.’21)  
 
Theologische artikelen online 
Het Evangelisch College werkt aan een nieuwe website waarop ruim 
vijftienduizend artikelen uit twaalf Nederlandstalige tijdschriften te lezen zijn. 
De website, theologischetijdschriften.nl, krijgt een doorzoekbare database, 
van waaruit je als gebruiker direct gratis kan doorklikken naar de inhoud van 
een artikel, mits dat online beschikbaar is. De site wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Centrum voor Bijbelonderzoek en het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap. 

(RH; bron: EO-Visie, nr.39, 2021) 
 
Bijzondere Musica Sacra-uitgave 
Het 100e exemplaar van Musica Sacra van de Stichting Lutherse Werkgroep 
voor Kerkmuziek heeft een vernieuwde omslag. Niet alleen het 75-jarig 
bestaan van de Werkgroep, maar ook de 100e uitgave van ‘Musica Sacra 
nieuwe stijl’ en het 25-jarig bestaan van het Luthers projectkoor staan hierin. 
Ook de ‘jarige’ componist Michael Praetorius (1571-1621), de grote 
schatbewaarder van het Lutherse kerkmuzikale erfgoed, komt uitvoerig aan 
bod, alsmede de ‘Orgelbewegung’. Voor meer info: Boedapestplein 16, 2548 
TD Den Haag.  

(RH) 
 
Muziekganzenbordspel 
Als bijlage bij de Pyramide, het ledenblad van Gehrels Muziekeducatie, zat 
een muziekganzenbordspel, dat bedacht en ontworpen is door redacteur 
Imke Hoevenaars en vormgegeven door Winneke Hazewinkel. Met een setje 
dobbelstenen en pionnen kun je dit spel spelen met kinderen van de 
basisschool in groep 3 t/m 8.  
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De opdrachtkaartjes, die je natuurlijk zelf kunt aanvullen, sluiten goed aan op 
de muziek-/kinderkoorlessen! Het spel is ook gratis te downloaden (incl. 
opdrachtkaarten) op de site en zijn mooi uit te printen op A3-formaat. Zie 
https://www.gehrelsmuziekeducatie.nl/nieuws/gehrels-
muziekganzenbordspel.  

(RH) 
 
Subsidie voor twee Zuid-Hollandse orgels  
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft op 5 oktober jongstleden aan 
zeventien projecten in de provincie een subsidie toegekend om de restauratie 
van rijksmonumenten te ondersteunen. De subsidies aan deze projecten 
waren eerder afgewezen omdat het subsidieplafond reeds bereikt was. De 
Provinciale Staten had in juli van dit jaar echter besloten dat plafond te 
verhogen met € 2.816.957. Twee van de projecten die nu alsnog subsidie 
hebben gekregen zijn de restauraties van het Moreau-orgel in de St.-Jan van 
Gouda en van Gabry-orgel in de Laurentiuskerk te Bergambacht. 

(bron: NotaBene, nov. 2021) 
 
Alkmaar krijgt er twee muziekmusea bij 
In Culemborg stond twintig jaar lang het Elvis Museum, dat onlangs wegens 
gezondheidsredenen moest ophouden. De gehele collectie is overgenomen 
door het Beatles Museum in Alkmaar. Daar is ook het nieuwe Zeezender 
Museum ingebracht. Hiermee is het Beatles Museum verrijkt met resp. 100 
m2 en 60 m2 museum. De opening, na de noodzakelijke verbouwing, is op 4 
december 2021.  
Met drie belangrijke muziekmusea op maar liefst 1200 m2 oppervlakte en 
slechts één toegangsprijs wordt Alkmaar dé muziekstad van Nederland voor 
liefhebbers van deze muziek! Voor meer info: www.beatlesmuseum.nl  

 (bron: https://onh.nl/nieuws/alkmaar-krijgt-twee-muziekmusea-erbij,  
6 nov. 2021; RH) 

 
Wat knaagt er aan mijn erfgoed?  
Zorg voor monumenten betekent ook zorg voor roerend erfgoed en 
schilderingen in historische binnenruimten. Wat komt er zoal kijken bij een 
goed beheer? Deze vraag stond centraal tijdens een workshop tijdens het 
Nationaal monumenten congres op 11 november jl. 
Aansluitend bij het congresthema ‘monumenten natuurlijk’ en geïnspireerd 
door de congreslocatie (het Koninklijk Tropeninstituut en Artis met een 
majestueuze collectie roerende voorwerpen) ging deze workshop in op de 
(ongewenste) effecten van ‘de natuur’ bij het beheren van roerend erfgoed 
en schilderingen in historische binnenruimten. Fysische factoren (zoals 
warmte, licht, vocht) en biologische factoren (insecten, schimmels etc.) 

https://www.gehrelsmuziekeducatie.nl/nieuws/gehrels-muziekganzenbordspel
https://www.gehrelsmuziekeducatie.nl/nieuws/gehrels-muziekganzenbordspel
http://www.beatlesmuseum.nl/
https://onh.nl/nieuws/alkmaar-krijgt-twee-muziekmusea-erbij
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moeten zorgvuldig in beeld gebracht en beheerst worden. Schimmels komen 
ook voor in orgels! Voor meer info:  
https://www.stichtingerm.nl/nieuws/wat-knaagt-er-aan-mijn-erfgoed  

(RH; Nieuwsbrief ERM, 18 nov. 2021) 
 
Inclusief koor  
Het wordt al een kleine genderrevolutie in de koorwereld genoemd: voor het 
eerst in de geschiedenis laat The Choir of St. John in Cambridge, opgericht 
in 1670, zowel mannen als vrouwen toe. Het koor bestaat uit twintig 
koorleden vanaf acht jaar en zestien volwassenen. Dirigent Andrew 
Nethsingha, voormalig orgelstudent aan St. John’s, nam het voortouw om 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen onder componisten, organisten, 
dirigenten en anderen dichterbij te brengen.  

(RH; bron: ZingMagazine, dec./jan. 2021-2022) 
 
Frans Jespers nieuwe voorzitter stichting SOL  
De Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL), die inmiddels 
dertig jaar bestaat, heeft sinds 1 november 2021 een nieuwe voorzitter: Frans 
Jespers uit Voerendaal. Hij volgt Guy Steffens op, die het stichtingsbestuur 
acht jaar geleid heeft. De SOL is de koepel van circa 30 zelfstandige 
orgelkringen in de provincie Limburg en werkt ook samen met 
concertorganisaties in de Belgische en Duitse grensstreek.  

(RH; bron: NotaBene, dec. 2021) 
 

Activiteiten 
(onder voorbehoud coronamaatregelen) 

 
Bach’s motetten 
In januari en maart 2022 zingt Cappella Amsterdam motetten van Bach. In 
de woorden van dirigent Daniel Reuss ‘de bijbel van de muziek’. De uit-
voeringen zijn in Vlissingen (21 jan.), Nijmegen (22 jan.), Utrecht (28 jan.), 
Amsterdam (30 jan.) en Delden (12 maart). Voor meer info: 
https://www.cappellaamsterdam.nl  

(RH) 
 
Nieuwe serie Hilversumse Muziekschatten 
Een jaar geleden verschenen de eerste afleveringen van de podcast 
‘Hilversumse Muziekschatten’, met muziek van componisten die in de 
Tweede Wereldoorlog vervolgd werden. Vanaf 25 november is een nieuwe 
serie te beluisteren, om te beginnen met een deel van de Nederlandse 

https://www.stichtingerm.nl/nieuws/wat-knaagt-er-aan-mijn-erfgoed
https://www.cappellaamsterdam.nl/
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muziekgeschiedenis dat vaak over het hoofd gezien wordt: muziek bij 
hoorspelen. 
De muziekschatten die in de serie aan bod komen, zijn door de onvolprezen 
collectiespecialist Jan Jaap Kassies opgediept uit de bibliotheek van de 
omroepen in de kelders van het gebouw aan de Heuvellaan in Hilversum. Hij 
weet als geen ander de weg in het 5 kilometer strekkende archief. 
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de serie: er bestaat geen 
opname (meer) van het hoorspel, alleen de bladmuziek is nog bewaard – 
vaak in manuscript. Een groot deel van deze collectie is toegankelijk 
via www.muziekschatten.nl. De uitzendingen zijn vanaf 25 november te 
beluisteren op NPO  Radio4 in het programma Avondconcert en als podcast 
te downloaden op https://www.nporadio4.nl/podcast/verhaal of via je 
favoriete podcastapp.  

(RH; bron: KVNM-nieuwsbrief 26 nov. 2021)  
 
Cursus ‘een pijporgeltje bouwen’  
De Werkgroep Orgelbouw van het 
Bouwerskontakt van de Vereniging voor 
Huismuziek organiseert in het seizoen 2022-
2023 een cursus ‘Pijporgeltje bouwen’. Primair 
wordt een ontwerp van een tafelorgel met één 
register besproken met bijvoorbeeld de 
omvang c0-c3 of F-f3. De bouw is eenvoudig 
door gebruikmaking van simpele toets-
mechaniek, het ontbreken van slepen, 
registers en balg. Deelnemers die eventueel 
een meer complex ontwerp willen bouwen, 
zoals een kistorgel, moeten rekening houden 
met een langere bouwtijd. Ondersteuning 
wordt bij alle ontwerpen gedurende de gehele 
cursusduur aangeboden. De cursus wordt op 
zeven zaterdagen gegeven. De eerste drie cursusdagen zijn gepland op 5 
februari, 21 mei en 24 september in 2022. De locatie is Houtwerk, Hoorn 19, 
6731 KR, Ede. De overige dagen worden – eventueel in overleg – later 
bekend gemaakt. Cursusleiders zijn Henk Bahlman, Peter Hoogerheide, 
Johan de Vries.  
Meer Informatie bij Henk Bahlman, mail: hbahlman@solcon.nl Opgave via 
www.huismuziek.nl.  

(RH; bron: NotaBene, nov.2021)  
 
 
 
 

http://www.muziekschatten.nl/
https://www.nporadio4.nl/podcast/verhaal
http://www.huismuziek.nl/
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Orgelbouwnieuws 
 
Monumentaal Loret-orgel zoek donateurs ! 
In 1648, na de vrede van Münster, kwam er een Spaans gezantschap naar 
Den Haag. Zij vestigden zich in een monumentaal pand aan het Westeinde. 
Aangezien de Rooms Katholieke eredienst in het openbaar was verboden, 
en de Spaanse delegatie katholiek was, bouwden zij een eigen kapel op het 
koetshuis. De kapel werd gewijd aan de H. Teresia van Avila en was ook 
opengesteld voor de Haagse bevolking. 
In de Franse tijd verkochten de Spanjaarden het pand aan een paar rijke 
katholieken en niet lang daarna werd het aan de paters Jezuïeten 
geschonken. Toen kerkenbouw door katholieken weer was toegestaan, werd 
in 1941 de huidige kerk gebouwd. In 1851 plaatste François Bernard Loret 
uit België een nieuw orgel. 
Na enkele “herstellingen” en reparaties bouwde J. van den Bijlaardt in 1924 
een geheel nieuw pneumatisch orgel in de bestaande kas. Een groot deel 
van het pijpwerk van Loret werd hierbij opnieuw gebruikt. Hieronder alle 
tongwerken van Loret, inclusief de maar liefst vier(!) doorslaande 
tongwerken, de oudste die Loret in Nederland plaatste. In de zestiger jaren 
van de 20e eeuw werd de windvoorziening aangepast door de orgelmaker 
Jos Vermeulen. 
Anno 2021 is het orgel in onbruikbare toestand geraakt. De kerk wordt 
gebruik door de Poolse parochie van Den Haag en is een van de drukst 
bezochte kerken in de Hofstad.  Op de speeltafel staat nu een elektronisch 
keyboard, waar noodgedwongen gebruik van wordt gemaakt. 
De Stichting Orgel Elandstraatkerk heeft op verzoek van het parochiebestuur 
het restauratieproject van dit bijzondere orgel op zich genomen. Bij deze 
restauratie wordt de toestand van 1924 als uitgangspunt genomen. De 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Adema’s Kerkorgelbouw te 
Hillegom, maar kan alleen doorgaan als er voldoende financiële middelen 
zijn. De kosten van de restauratie zijn begroot op ca. € 660.000. Aangezien 
kerk en orgel hoog op de monumentenlijst staan, zal het grootste deel door 
het Rijk en de Provincie worden gefinancierd. Er blijft echter nog een fors 
bedrag over. 
Wij zijn dus op zoek naar sponsoren en donateurs! U kunt ons daarbij helpen 
door uw gift over te maken naar NL86 INGB 0004 8350 86 ten name van 
Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den Haag, onder vermelding van “Loret-
orgel”. 

(RH; persbericht door Ed van Aken, voorzitter Stichting Orgel 
Elandstraatkerk, 11 okt. 2021) 
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Wilhelm Koulen-orgel, Noorbeek (L.) 
Het Wilhelm Koulen-orgel in de Limburgse Sint-Brigidakerk is begin februari 
2021 door een brand zwaar beschadigd geraakt. Deze bevindt zich 
momenteel in het atelier van Verschueren Orgelbouw BV in Ittervoort. Bij de 
kerkbrand zijn enkele bestanddelen van het orgel helaas verloren gegaan. 
Onder andere dient  het front te worden gereconstrueerd. Gelukkig zijn de 
mensuren hiervan nog beschikbaar van opmetingen bij de vorige restauratie 
in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Uitgebreide herstelwerkzaamheden 
zullen plaatsvinden aan onder meer de windvoorziening, windladen en 
pijpwerk. Dit alles geschiedt onder adviseurschap van Marcel Verheggen. 
Daarnaast wordt nauw contact onderhouden met de RCE in de persoon van 
Wim Diepenhorst.  

(RH; mededeling Ruud van de Laar, Verschueren Orgelbouw, sept. 2021) 
  

Franssen/Pereboom-orgel, Voerendaal 
De fa. Verschueren Orgelbouw uit Ittervoort 
demonteerde ook het Franssen/-Pereboom-orgel 
van de Laurentiusparochie in Voerendaal. Mede 
in verband met verbouwingswerkzaamheden in 
de kerk, is hiervoor gekozen. Het gehele 
binnenwerk is uitgenomen. De kas staat nog in 
de kerk. Tevens wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om diverse orgelonderdelen te 
herstellen vóór montage. Voor meer info over het 
orgel: https://www.parochie-
voerendaal.nl/index.php/orgelconcerten  

(RH; mededeling Ruud van de Laar, 
Verschueren Orgelbouw, sept. 2021) 

 
Afgebrande Corneliuskerk Limmen weer in gebruik 
In het KDOV-blad ‘winter 2020’ meldde ik al dat de in 2018 afgebrande 
Corneliuskerk in Limmen weer in gebruik was genomen. Momenteel worden 
de orgelpijpen geïntoneerd en gestemd. Het gaat om het uit ca. 1900 door 
de fa. Vermeulen (Alkmaar) gemaakte koororgel, dat door de firma Adema in 
Limmen werd 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. Opmerkelijk is, dat het orgelfront ook een St. 
Caeciliabeeld heeft!  

(RH; Bron: KDOV-blad Winter 2020; Van onderop in:  
SamenKerk, sept. 2021, blz.15) 

Franssen/Pereboom-orgel, Voerendaal 

https://www.parochie-voerendaal.nl/index.php/orgelconcerten
https://www.parochie-voerendaal.nl/index.php/orgelconcerten
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Verschueren-orgel, Naaldwijk 
In juli 2021 heeft Verschueren Orgelbouw groot onderhoud uitgevoerd aan 
het Verschueren orgel (1972) in de 
Adrianuskerk te Naaldwijk. Hierbij is het 
orgel schoongemaakt, een bordes gemaakt 
bij de toegang tot het orgel, de magazijnbalg 
opnieuw beleerd, tongwerkkoppen ver-
vangen (Bätz), ventielen zijn opnieuw 
beleerd in verband met het vergaan van de 
bekleding (schuim).  
 
De intonatie is nagelopen en vervolgens 
integraal gestemd. Bij de bouw van dit orgel 
heeft Verschueren gebruik gemaakt van 
pijpwerk en windladen uit het gesloopte 
Witte-orgel van de Grote Kerk (Sint 
Jacobskerk) in Den Haag. Adviseur bij de 
bouw was toen dr. P.J. de Bruyn. Het front is 
ontworpen door architecten- en ingenieurs-
bureau Batist, Lochtenberg en Smit te 
Rotterdam. Voor meer info:  
https://rkwestland.nl/naaldwijk/over-de-parochie/informatie/orgel 

(RH; mededeling Ruud van de Laar, Verschueren Orgelbouw, sept. 2021) 
 
Orgel in St.-Jan te Waalwijk rijksmonument  
Onlangs heeft het Pels-orgel in de St.-Jan de Doperkerk te Waalwijk de 
status van rijksmonument gekregen. Het kerkgebouw (1923-1925 in neo-
byzantijnse stijl, architect Hendrik Willem Valk) ontving in 1992 al de status 
van rijksmonument. Van het oorspronkelijke plan om het König-orgel 
(1787/88) over te plaatsen, maar uiteindelijk werd gekozen voor de Firma 
Pels & Zn uit Alkmaar. In 1998 breidde Pels & Van Leeuwen het instrument 
uit met zeven nieuwe registers. De toekenning van de rijksmonumentstatus 
is op zondag 28 november gevierd met een lezing en een concert door Ton 
van Eck. Tevens presenteerde de Waalwijkse historicus Jan van 
Oudheusden zijn nieuwe boek over twee eeuwen orgelgeschiedenis van de 
Sint-Jan.  

(RH; bron: NotaBene, dec. 2021)  
 
 
 
 
 
 

Verschueren-orgel, Naaldwijk 

https://rkwestland.nl/naaldwijk/over-de-parochie/informatie/orgel
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Nieuwe uitgaven (recensies) 
 
Gregoriaanse completen 
De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft een nieuwe uitgave uitgebracht: Ad 
Completorium in cantu gregoriano. Deze uitgave vervangt de Gezangen bij 

de Completen uit 1999 en bevat de 
gregoriaanse gezangen en teksten van de 
liturgische dagsluiting (completen). Hierbij 
is gebruik gemaakt van de Ordo cantus 
officii uit 2015 en het meest recente 
onderzoek uit Solesmes, Praglia en Verona 
naar de oudste handschriften. Daarmee 
voldoet het ook aan de eis van het Tweede 
Vaticaanse Concilie dat er betere kritische 
uitgaven moeten worden gepubliceerd voor 
de gregoriaanse zang.  
De uitgave is opgebouwd uit het ordinarium, 
met de vaste gedeelten van het gebedsuur, 
het psalterium, met de antifonen (een 17-tal 
antifonen, waarvan een aantal Maria-
antifonen in simplex- en sollemnis-
toonzetting), psalmen, lezingen en gebeden 

voor iedere dag, en de toni communes, met de zangformules voor de 
psalmen, lezingen en gebeden. De hymnen Iesu Redemptor en Te Lucis kent 
ook verschillende toonzettingen. 
Kortom: Ideaal om in een groep of voor eigen gebruik de dag in gezongen 
gebed aan God toe te vertrouwen. Dit handzame boekje, voorzien van 
softcover, start met een Nederlandse en Engelse verantwoording en besluit 
met een alfabetisch register. Het zou mooi zijn als deze gregoriaanse 
completen ook in verschillende parochies tot leven gebracht zou kunnen 
worden.  

(Ruud Hoogenboom) 
* Ad Completorium in cantu gregoriano, € 9,95, geheel vernieuwde druk, 2021, 64 
pag., ISBN 978 90 70906 07 8. Voor meer info en bestellen: 
www.latijnseliturgie.nl/product/ad-completorium.   
 
Gregoriaanse gezangen voor de Orde van de Mis 
De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft een nieuwe uitgave uitgebracht 
waarmee ze parochies praktisch wil ondersteunen die de gregoriaanse zang 
van de dialogen en acclamaties door het volk willen stimuleren. Het is een 
uitklapbaar vouwblad op A5-formaat met de Cantus in Ordine Missæ 
occurentes. 
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De zang van de dialogen en acclamaties 
vormt de eerste graad van actieve 
volksdeelname aan de liturgische zang 
van de Mis. Eigenlijk horen in een 
gezongen Mis de kerkgangers voor alles 
eerst aan deze eenvoudige gezangen 
deel te kunnen nemen. Daarna pas 
komen het ordinarium en, waar wenselijk, 
het proprium aan de orde.  
Om de deelname aan de dialogen en 
acclamaties in de Latijnse Mis verder te 
stimuleren, heeft de Vereniging nu een 
vouwblad uitgebracht waarop de 
gregoriaanse zang van deze onderdelen 
staat afgedrukt. Het gaat om het 
kruisteken en de begroeting, de gezangen 
rond de lezingen, de acclamaties bij de 
voorbeden, de dialoog vóór de prefatie, de 
acclamatie na de consecratie, het Pater noster en de acclamatie na het 
embolisme, en de zegen en wegzending. 
Bijzonder aan het vouwblad is dat de vier nieuwe wegzendingsformules, die 
sinds 2013 deel uitmaken van de Ordo Missæ, nu met muziek zijn 
opgenomen. Op die manier wil de Vereniging het gebruik ervan 
aanmoedigen en helpen ze ingang te doen vinden in de parochiepraktijk. 
Meer informatie over de uitgave vindt u op: 
https://www.latijnseliturgie.nl/product/cantus-in-ordine-missae-occurentes/. 

(Ruud Hoogenboom) 
 

* Cantus in Ordine Missæ occurentes, 8 pag., 2021, achtzijdige zigzagvouw, wordt 
verkocht per 10 exemplaren.  
 
Directorium en Liturgische documentatie 16 
Eind oktober 2021 verscheen bij de Nationale Raad voor Liturgie het 
‘Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2021-2022’ met de 
gebruikelijke Liturgische vouwkalender voor het Getijdengebed voor jaar C. 
Daarnaast ook de ‘Liturgische Documentatie 16’ met veel aandacht voor de 
buitengewone vorm van de Romeinse ritus én alle ‘pandemie’-documenten 
die de afgelopen coronatijd waren uitgevaardigd. Daarnaast informatie over 
het zegenen van relaties, de Zondag van het Woord van God en over relieken 
van zaligen en heiligen.  
Verder de volledige tekst van het Motu proprio Spiritus Domini “met 
betrekking tot de toelating van vrouwen tot de beoefening van het lectoraat 
en acolietaat”. Deze wordt voorafgegaan door het Motu Proprio Ministeria 

https://www.latijnseliturgie.nl/product/cantus-in-ordine-missae-occurentes/
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Quaedam van Paus Paulus VI van 15 augustus 1972. Hierin vond ik deze 
passage: “De lector wordt aangesteld voor de functie die hem eigen is, om 
het Woord van God te lezen in de liturgische samenkomst. [….] Bij gebrek 
aan een psalmist reciteert hij ook de psalmen tussen de lezingen; hij spreekt 
de intenties van het universele gebed uit bij afwezigheid van een diaken of 
cantor; hij dirigeert de zang en geeft leiding aan de deelname van het gelovig 
volk ….”. Nooit geweten dat de lector kennelijk ook geacht werd een muzikale 
functie in de liturgie te hebben, bij afwezigheid van een cantor. Zo blijf je toch 
weer leren.  

(Ruud Hoogenboom) 
* Directorium Jaar C (2021-2022) met vouwkalender en Liturgische Documentatie 
dl.16 zijn voor € 21,95 (excl. verzendkosten) te verkrijgen bij NRL, postbus 90189, 
4800 RN Breda of via rkliturgie.nl.  
 
 
Stokpaarden – de noodzaak van kwalitatieve kerkmuziek 
In eerdere KDOV-bladen recenseerde ik Kogels in de kerk en andere 
beschouwingen over (kerk)muziek (2006) en Boven jezelf uit zingen. 
Kerkmuzikaal dagboek (2010). Onlangs verscheen het derde boek van Dirk 
Zwart met interviews met Kees van Eersel, Thom Jansen en Barend 
Schuurman, een aantal lezingen en een discussie met Marco den Toom. 
Daarnaast het spraakmakende interview met hem uit begin 2013, waarin hij 
een boekje opendeed over de gang van zaken rond de samenstelling van het 
protestantse Liedboek (2013) en een nieuw interview met hem (meer 
terugblik) door zijn ‘alter ego’ A.E. Gortel hierover. Kortom, stof genoeg voor 
een kerkmusicus pur sang om hier kennis van te nemen! Reflecterend meldt 
Zwart dat hij zijn grootste stokpaard, “het pleidooi voor kwaliteit in de 
kerkmuziek”, nog één keer naar voren wil brengen, “al voelt het inmiddels als 
een achterhoedegevecht”. Hij wordt wel een ‘zeurpiet’ genoemd, maar kan 
daar zelf niet mee zitten.  
Dat in het nieuwe protestantse Liedboek (2013), waarvan hij in een subgroep 
zat, liederen als Abba, Vader zijn opgenomen vindt hij uiterst 
betreurenswaardig. Als je als kerkmusicus zegt dat deze ongeschikt zijn voor 
in de kerk, krijg je uiteraard ‘maar ze staan toch in het liedboek?’ te horen. 
“De kerkmusicus heeft geen poot meer om op te staan. Die zijn onder hem 
uitgezaagd door zijn collega’s in de liedboekredactie, die de rug niet recht 
hebben durven houden” om de goegemeente niet tegen zich in het harnas te 
jagen. Ze zijn overstag gegaan; voor Zwart onbegrijpelijk.  
In het interview met Kees van Eersel vindt hij een medestander: “Als je 
principes hebt, dan kost dat geld […] maar die principes heb ik wel 
gehandhaafd.” En “ik wil graag naar mensen luisteren, maar dan wil ik ook 
grenzen kunnen aangeven. Als je dat als kerkmusicus niet mag, ben je 
overgeleverd aan wat iedereen vindt, en dat vind ik de dictatuur van de 
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democratie […] Ik vind dat het in de kerk óók om schoonheid moet gaan, dat 
is een van de belangrijkste dingen die God ons heeft gegeven”, aldus Van 
Eersel. Zo ook Barend Schuurman: “je moet nooit het niveau verlagen omdat 
je iedereen wilt aanspreken, de ‘gemiddelde kerkganger’, dat is een soort 
democratie waar ik niet in geloof”.  
Bernard Huijbers “had hoge kwaliteitsnormen, en bracht die over op Thom 
Jansen”, aldus Zwart. Ook met Jansen heeft Dirk Zwart een interview 
afgedrukt. Jansen zat destijds op het Instituut voor Katholieke Kerkmuziek, 
waar hij aanvankelijk zakte op de begeleiding van het gregoriaans!  

Zwart is een groot liefhebber van de 
psalmvertalingen van Ida Gerhardt en 
Marie van der Zeyde. “Leven en werk van 
beide dames ademt een ouderwets 
aandoende ernst en toewijding, strengheid 
en een besef van een hogere roeping”. Hun 
psalmvertalingen, op verzoek van de 
Katholieke Bijbel-stichting, zijn nog 
onverminderd van kwaliteit te noemen en 
hebben nog steeds overtuigingskracht, 
aldus Zwart.  
In de ‘twee muzikale werelden’ waarin Dirk 
Zwart en Marco den Toom ver-zeild 
raakten (en een uitgebreide blogdiscussie 
opriep) legt Zwart omstandig het verschil 
tussen smaak en niveau uit. Boeiend om te 
lezen. “Zelf ben ik een warm voorstander 
van niet-elitaire, toegankelijke kerkmuziek, 
die mensen raakt, enthousiasmeert en 
‘beGeestert’.” Toch sluit hij meer aan bij de 

hoog-kerkelijke muziek, de kunst en cultuur met een grote ‘k’ of ‘c’. Hij vond 
de eerste muziek van Tom Löwenthal wel meteen mooi, maar “die van 
Antoine Oomen was me aanvankelijk te romantisch”.  
Op de pagina’s 95-96 gaat Zwart uitvoerig in op de verschillende functies van 
kerkliederen. En de pagina’s 119-122 bevat zijn criteria waaraan kerkmuziek 
moet voldoen. Menig professioneel katholiek kerkmusicus kan zich hierin wel 
vinden. Zijn visie op de verhouding tussen theologie en liturgie/kerkmuziek 
krijgt op pagina 181-182 meer aandacht.  
Hij betreurt in hoge mate dat goede kerkmuziek in 2021 op de radio (vrijwel) 
verdwenen is. Dat is geen stimulans voor de ‘revitalisering van de 
kwalitatieve kerkmuziek’. De kerk zou “een oase in een wereld van 
oppervlakkigheid, snel en lawaai” moeten zijn. Een groter verschil op televisie 
tussen The Passion op Witte Donderdag en de Matthäus Passion op Goede 
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Vrijdag kàn er niet zijn. Door zoiets te doen in de kerk gooi je volgens hem 
‘het kind met het badwater weg’.  
Het ‘gestuntel van sommige organisten’ en bijbehorend dilettantisme komt 
onder meer terug in zijn hoofdstuk ‘Speel wat er staat. Mijn ervaringen met 
amateur-organisten’. Hoe herkenbaar ook in onze katholieke parochies. In 
2012 wilde hij ‘muzikaal smartengeld’ voor het ‘verkrachten’ van door hem 
gemaakte melodieën door dit soort mensen. Als je überhaupt niet kan spelen 
wat er staat, doe er dan het zwijgen toe en speel niet! Ze zijn goedwillend en 
doen hun best, maar je bent ook verplicht om je door God gegeven talenten 
te ontwikkelen, aldus Zwart.  
Op de bijgeleverde CD zijn 25 kerkliederen verzameld met melodieën van 
zijn hand op teksten van Ria Borkent, Martin de Geus, Huub Oosterhuis, 
André Troost, Sytze de Vries en Jaap Zijlstra. Van alle liederen is de melodie 
opgenomen in het boek mèt een beschrijving.  
Een laatste oproep om kwaliteit en schoonheid bij je 40-jarig jubileum als 
kerkmusicus! Het blijft noodzakelijk: Dirk Zwart als een roepende in de 
woestijn. Maar ‘mooier kan ook hij het niet maken’. Gezien de vele parallellen 
met de katholieke kerkmuziekwereld van harte aanbevolen! Een genot om te 
lezen met al deze spraakmakende onderwerpen. 

(Ruud Hoogenboom) 
* D. Zwart, Mooier kan ik het niet maken. Stokpaarden van een kerkmusicus, 224 
pag., gebonden + CD (speelduur 80:30), € 19,95 (+ € 4,80 verzendkosten). Een 
namenregister is te vinden op zijn website. Alleen verkrijgbaar via Muziekuitgeverij 
Nootzaak: www.dirkzwart.com of dirkzwart@jak.nl.  
 
Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties – ‘vredesnoveen’ 
In de groet van de H. Franciscus ‘De Heer geve u vrede’, of het iets 
toegankelijkere ‘vrede en alle goeds’, komt de franciscaanse gedachte goed 
naar voren. Vanuit die optiek is de laatste groet de titel geworden van een 
negental vredesmeditaties, uitgegeven door de Franciscaanse Beweging en 
mede mogelijk gemaakt door het ‘Liedfonds Midden Onder U …’. Er is 
gekozen voor negen thema’s rond het basisthema ‘vrede’. Elk thema is 
uitgewerkt tot een korte meditatieve viering met een vaste orde van dienst 
met een variabele invulling al naar gelang het thema!  
Met deze opzet zou in elke parochie een ‘vredesnoveen’ opgestart kunnen 
worden, die negen dagen achter elkaar, maar uiteraard ook negen weken of 
negen maanden kan omvatten. In strikte zin voldoet het dus voor de jaarlijkse 
Vredesweek (half september), maar je zou ook kunnen starten op 25 
september en dan doorgaan tot 3 oktober (de sterfdag van de H. Franciscus), 
de vooravond van zijn feest op 4 oktober. Uiteraard kan het boekje ook 
individueel gebruikt worden ter verdieping en verstilling.  
Mooi is, dat er ook liedsuggesties worden gegeven: Een viertal uit ‘Gezangen 
voor Liturgie’ (1996), vier uit het ‘Nieuwe Liedboek’ (2013) en ‘Zangen van 

http://www.dirkzwart.com/
mailto:dirkzwart@jak.nl
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zoeken en zien’ (2015) en vijf uit de 
liedbundel ‘Geprezen o Heer’ (2018). 
Daarnaast wordt ook verwezen naar 
een zevental Taizé-liederen. Een 
beetje kerkmusicus zal nog talloze 
andere, bruikbare liederen bij het 
thema ‘vrede’ kunnen vinden, dus het 
aantal suggesties vind ik wel heel 
beperkt. Een minpuntje. Er zijn geen 
liedteksten afgedrukt, waardoor het 
een handzame uitgave is geworden! 
Toch mis ik de bekende ‘Zonnelied’-
tekst bij thema 9.   
De ‘verhalen uit de franciscaanse 
traditie’ hebben direct betrekking op 
het leven van Franciscus. Elke 
meditatieviering eindigt met de 
bekende zegenbede naar Numeri 
6,24-27 (GvL 344). Een gedeelte uit 
Eucharistisch Gebed VI (Jan Duin) 

had ook mooi geweest: “…. Maak ons tot een volk dat recht doet om 
gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en 
dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede 
….”.  
In zijn boodschap voor de Internationale Dag van de Vrede op 1 januari 2021, 
gepubliceerd in het Katholiek Nieuwsblad van 8 januari, schrijft paus 
Franciscus dat een zorgzame cultuur bij uitstek de weg naar de vrede is: 
”Laten we allemaal samenwerken om een nieuwe horizon van liefde en 
vrede, van broederschap en solidariteit, van wederzijdse steun en gast-
vrijheid te bevorderen. Laten we niet zwichten voor de verleiding om ons niet 
meer om anderen te bekommeren. Laten we ons niet aanwennen om onze 
blik af te wenden, maar laten we ons elke dag concreet inzetten om een 
gemeenschap van broeders en zusters te vormen die elkaar verwelkomen 
en voor elkaar zorgen.” Zijn naamgenoot, de H. Franciscus, zou het niet beter 
gezegd kunnen hebben voor onze tijd.  
Aan de vormgeving, aangevuld met vele kleurenillustraties, is veel aandacht 
besteed. Van harte aanbevolen voor gebruik in de parochie; we kunnen wel 
wat vrede gebruiken in onze omgeving en de wijde wereld!  

(Ruud Hoogenboom) 
* Div. auteurs, Vrede en alle goeds! Negen franciscaans geïnspireerde 
vredesmeditaties, Franciscaanse Beweging, 46 blz., € 4,50, te bestellen via 
shop.franciscaansebeweging.nl.  
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Thema-jaarboek Muziek 
Het ‘Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis’ publiceert Nederlands- 
en Engelstalige artikelen op het gebied van de boekgeschiedenis van de 
Lage Landen. Het thema van jaargang 28/2021 is muziek. Aan bod komen 
het Antwerps Liedboek (1544), dat zich internationaal onderscheidde door 
een oblong (= liggend) formaat, door Cécile de Morrée. Hierin gaat ze diep 
in op genoemd Liedboek en zijn navolgers, waarbij ze erop wijst dat 
uitgerekend de psalmberijmingen die in 1540 werden uitgebracht als 
‘Souterliedekens’ juist niet in oblong formaat verschenen.  

Verder aandacht voor een collectie 
muziekboeken bewaard in Upsala 
die licht werpt op de achttiende-
eeuwse Europese productie en 
verzameling van muziekboeken, en 
de muzikale memoires van de 
Roermondse baron Michiels van 
Kessenich. Ook is er aandacht voor 
het twintigste-eeuwse fenomeen van 
radioliedboekjes, waarin teksten van 
populaire liedjes werden verspreid 
om te kunnen meezingen met de 
radio, en de dynamiek tussen 
literatuur en muziek in de vorm van 
opnames op vinyl en cd. Daarnaast 
(buiten dit thema) zijn er nog een 
zestal andere artikelen.  
Dit jaarboek is de eerste die 
uitgegeven is door Amsterdam 
University Press, waardoor de 
uitstraling breder kan worden. De 
nieuwe hoofdredacteur, Cécile de 

Morrée, universitair docent Middelnederlandse Letterkunde (Radboud 
Universiteit Nijmegen), publiceerde eerder over onder meer Nederlands- en 
Franstalige liederen in handschrift en druk.  
Uiteraard zijn dit vrij specialistisch onderwerpen, maar voor geïnteres-
seerden in onder meer de geschiedenis van het volkslied (waaraan ook 
diverse kerkliederen schatplichtig zijn) een onmisbare uitgave, al zal menig 
KDOV-lid de oude radioliedboekjes ook weleens in handen hebben gehad. 

(Ruud Hoogenboom) 
*Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 28/2021, 344 blz., ill., € 29,99, 
Amsterdam University Press, ISBN 9789463720182. 
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Beknopte Latijnse Grammatica 
Uit mijn middelbare schooltijd heb ik nog maar 
twee boeken: Geschiedenis van Gisteren 
(bovenbouw) en Tirocinium Latinum 
(onderbouw), inclusief het bijbehorende 
‘Hulpboekje’. Hoewel de interesse er wel was, 
koos ik geen Latijn ná de onderbouw, een niet 
zo slimme keuze die me nog jarenlang heeft 
achtervolgd. Mogelijk, omdat dit schoolvak 
toen geheel gebaseerd was op de Oudheid en 
niet op de katholieke wereld (het was wel een 
katholieke school!)? 
Ik was dan ook blij verrast met de recente 
uitgave van Beknopte Latijnse Grammatica + 
Werkboek met bijzondere aandacht voor het 
Latijn van het Nieuwe Testament (Vulgaat) en 
oudchristelijke teksten. Omdat het Latijn als 
voertaal in de kerk een belangrijke plek heeft ingenomen in onze 
geschiedenis en cultuur (dus ook de kerkmuziek) is het goed om hier blijvend 
aandacht aan te besteden in het (muziek)onderwijs! En deze uitgave is daar 
uitermate geschikt voor.  
Inhoudelijk kan ik er weinig over zeggen, behalve dat ‘beknopt’ in de titel 
overdreven is, want het is qua grammatica ruim voldoende om vele Latijnse 
hymnen en gezangen te kunnen vertalen voor onze koorleden. Alle 
basiskennis wordt uitvoerig uit de doeken gedaan en is te oefenen in het 
werkboek.  

De auteur, dr. Paul Hensels, gebruikte dit 
jarenlang als lesmethode op de (katholieke) 
universiteiten van Utrecht en Tilburg. Maar het 
is ook geschikt voor zelfstudie. Als de tijd het 
toelaat, zal ik mij er alsnog in kunnen 
verdiepen om zo mijn achterstand in te halen. 
Was dìt het bovenbouw geweest, had ik er 
zeker voor gekozen. ‘Beter laat dan nooit’, zal 
ik maar denken.  
Opmerkelijk is wel, dat het Handboek voor 
Kerklatijn (uitg. Brepols/-Vereniging voor 
Latijnse Liturgie) niet wordt vermeld in de 
literatuuropgave. Deze uitgave biedt naast 
woord- en zinsleer ook een vocabularium, dus 
een woordenboek.  

(Ruud Hoogenboom) 
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LET OP: Vanaf dinsdag 4 januari 2022 organiseert de Vereniging voor 
Latijnse Liturgie een ‘Cursus Kerklatijn’, gegeven door Cor Mennen in het 
Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht. Tien bijeenkomsten op elke eerste en 
derde dinsdag van de maand, 19.30-21.30 uur. Voor meer info: 
latijnseliturgie.nl.  

(RH) 
* Paul M. Hensels, Beknopte Latijnse Grammatica, 2021, ISBN 9789463691437, 192 
blz., € 24,99, Werkboek bij Beknopte Latijnse Grammatica, ISBN 9789463691444, 
126 pagina’s, €19,99 
* C. Coppens O.S.B., Handboek voor Kerklatijn, grammatica en vocabularium, 1985, 
ISBN 9070906031, 384 blz., € 29,95, te bestellen via 
https://www.latijnseliturgie.nl/product/handboek-voor-kerklatijn/  
 
          

Nieuwe uitgaven (gesignaleerd) 
 
Nieuwe liturgische liedbundel 
Bij de Petrus Canisiusstichting verscheen onlangs Ik hef mijn hart tot U, een 
bundel kerkelijke liederen van de in 1995 overleden pater Piet Penning de 
Vries s.j. De bundel is samengesteld door zijn 91-jarige studievriend en 
ordegenoot Jan Bots. Hij vond het na vier gestencilde edities hoog tijd voor 
een echt boekwerk. Nou is dat niet helemaal waar, want in 1982 verscheen 
bij uitgeverij Tabor in Brugge een boekwerkje met precies dezelfde titel! 
Hierin een vijftigtal liedteksten op bestaande 
melodieën uit met name ‘Zingt Jubilate’ en 
‘Laus Deo’, aangevuld met een veelheid aan 
‘geestelijke oefeningen in de vorm van 
agendaspreuken’. Ook in het Katholiek 
Gebedenboek (1986) van dezelfde uitgever 
staan diverse liederen van Penning de Vries. 
In een interview in Katholiek Nieuwsblad van 
12 november zegt pater J. Bots: “In de 
liedbundel die nu algemeen wordt gebruikt – 
Gezangen voor Liturgie – ontbreken drie 
geloofsgeheimen: Maria, de Eucharistie als 
offer en het Heilig Hart.” In het liedboek wordt 
dit ‘opgelost’ met resp. 6, 8 en 4 liederen. Het 
eerste deel van het liedboek bevat 95 liederen, 
het tweede deel een biografie ‘het hart achter 
de liederen’. Het taalgebruik staat dicht bij de 
schrift én is gewoon Nederlands. Over het 

https://www.latijnseliturgie.nl/product/handboek-voor-kerklatijn/
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algemeen ‘lopen ze lekker’ op de gegeven melodieën. Er is ook een gedeelte 
over 35 heiligen, een ‘sprekend portret in gewone Nederlandse taal’.  
“Liturgisch leven de katholieke als protestanten. Met dit liedboek gaat u een 
nieuw ontwaken meemaken in uw liturgisch leven”. De pater denkt dat de 
lezers vooral benieuwd zullen zijn naar de rijkdom en de diepgang van deze 
liederen en verwijst naar Augustinus’ dubbel bidden: met de lippen én met 
het hart!  

(RH) 
* P. Piet Penning de Vries s.j., Ik hef mijn hart tot U, 252 blz., € 15,- (incl. Porto). Te 
bestellen via 024-6757723 of petruscanisiusstichting.nl.  
 
400 jaar Sweelinck: extra dik themanummer De Orgelvriend 
De Orgelvriend pakte uit met een extra dik nummer (56 pagina’s) rond de 
Nederlandse organist-componist Jan Pieterszoon Sweelinck. Op 16 oktober 
was het 400 jaar geleden dat deze ‘componist des vaderlands’ overleed. 
Reden om in dit themanummer stil te staan bij zijn leven en werk.  

In dit nummer een uitgebreide biografie van deze organist, componist en 
‘organistenmaker’, bijdragen ‘Sweelinck en ik’ van onder meer Jaap Zwart, 
Bernard Winsemius, Daan Manneke en Matthias Havinga, twee uitneembare 
muziekbijlagen met nieuwe orgelcomposities van Bernard Winsemius en 
Kees van Eersel (geïnspireerd op de muziek van Sweelinck), ‘Sweelinck en 
Amsterdam’, ‘Wie stonden aan de wieg van de Sweelinck-renaissance’, 
nieuws over het Sweelinck-Festival en –orgeltochten, een orgel uit 
Sweelincks tijd en veel beeldmateriaal. In totaal 56 bladzijden. Tip: ook leuk 
om cadeau te geven.  
Voor meer info: https://www.theologie.nl/tijdschriften/de-orgelvriend.  

(RH) 
 
 
 

https://www.theologie.nl/tijdschriften/de-orgelvriend
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Requiem van Daniël de Lange 
Is het onze Calvinistische aard, dat we soms zo meewarig doen over de 
kwaliteit van componisten van eigen bodem? We zouden ze meer met ere 
moeten blijven benoemen, zoals Daniël de Lange (1841-1918). Zijn vader 
Samuel was organist van de Laurenskerk in Rotterdam en Daniël een goede 
cellist. Hij sloeg zijn vleugels uit en streek neer in Parijs, waar hij als organist 
en koorleider werkte. Zijn Requiem (1868) staat sterk in de katholieke traditie. 
De bezetting is twee vierstemmige koren en twee vierstemmige 
solokwartetten. En a capella gezongen maakt deze compositie een laat-
renaissancistische indruk, maar als je goed luistert een grote variëteit aan 
muzikale stijlen. Innemende muziek gezongen door het Nederlands 
Kamerkoor o.l.v. Uwe Gronostay.  

(RH) 
* Daniël de Lange, Requiem, cd Brilliant 96106, Netherlands Chamber Choir 
 
 
Orgel plus … Advent en Kerst 
Bij Uitgeverij Bärenreiter verscheen onlangs 
Organ plus one. Advent – Weihnachten. Band 2. 
Deze serie koppelt een organist aan een andere 
instrumentalist, solo-partijen in C-, Bes-, Es- en 
F-stemming zijn bijgevoegd, waardoor het nog 
breder inzetbaar is dan alleen de liturgie. De 
uitgave is een vervolg op BA 8501 en bevat 
Advents- en Kerstmuziek van Buxtehude, 
Rheinberger, Dubois, Pierná en de redacteur 
Carsten Klomp. De vrije en koraalgebonden 
arrangementen, in moeilijkheidsgraad licht tot 
middelmatig, bevordert het samenspelen met 
blazers en strijkers. 

(RH) 
* Organ plus one. Advent – Weihnachten. Band 2, hrgs. Door Carsten Klomp, 2021, 
BA 11215, € 24,95. 
 
Scheppingsdrift 
Welke Bijbelse thema’s inspireerden schrijvers, componisten, filmmakers en 
beeldend kunstenaars door de jaren heen? In de EO-NPO Radio4-podcast 
Scheppingsdrift gaat Allard Amelink op zoek naar de verhalen achter de 
kunstwerken en composities. Denk aan de zondeval, de moord van Kaïn op 
Abel, de kruisiging, het leven van Maria Magdalena en vele andere thema’s 
komen aan bod. Te beluisteren via de gebruikelijke podcast-apps.  

(RH) 
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‘Geloof in geluk’-compositie voor orgel van Matteo Myderwyk 
In de kathedraal van Haarlem werd op 
27 augustus de thematentoonstelling 
‘Geloof in geluk’ geopend. De jonge 
ambitieuze componist Matteo 
Myderwyk ontwikkelde hiervoor een 
nieuwe compositie. Geraakt door de 
schoonheid en de mystieke sfeer van 
het gebouw klinkt het ‘hemelse geluk’ 
terug in zijn compositie.  
“Hij heeft een week orgel gespeeld in de 
kathedraal, hij heeft de orgelmuziek 
thuis bewerkt en aangevuld en de 
nieuwe compositie is te horen in de ten-
toonstelling. Bij het Willibrordusorgel 
met een prachtig uitzicht over de gehele 
kathedraal”, aldus mgr. Jan Hendriks 
van Haarlem. Hij maakte gebruik van 
het transeptorgel en het koororgel op het hoogaltaar. De in de studio 
voltooide compositie stemde hij specifiek af op een fysieke plek (de trap naar 
het koor met het Willibrordusorgel en het balkon bij het orgel). 
(RH; bronnen N. van Smoorenburg, Geloof in Geluk in SamenKerk, sept. 
’21; J. Hendriks, Wat is ‘geluk’ voor burgemeester en bisschop? op 
https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2677, 29 juli 2021) 
 
Josquin Des Pres - An Anthology of Mass Movements and Motets 
Ter gelegenheid van de 500ste sterfdag van Josquin koos Willem Elders 
twaalf vierstemmige stukken uit de New Josquin Edition die door de betere 
amateurkoren gezongen kunnen worden. De bundel vangt aan met vijf 
misdelen afkomstig uit verschillende missen. Hierna volgen zeven geeste-
lijke motetten, waaronder Ave Maris Stella en Salve Regina. Deze nieuwe 
KVNM-uitgave is nu uit voorraad leverbaar. 
Het gaat om het Kyrie uit de Missa L’homme armé secti toni, Gloria uit de 
Missa Hercules Dux Ferrarie, Credo uit de Missa Faysant regretz, Sanctus 
uit de Missa Gaudeamus en Agnus Dei uit de Missa Sine Nomine. Hierbij is 
er dus weinig sprake van ‘inhoudelijke eenheid’ in muzikale zin. 

(RH) 
* Josquin Des Pres - An Anthology of Mass Movements and Motets for Four voices. 
De uitgave is voor € 19,95 te bestellen via https://www.kvnm.nl/en/Webshop/, ISBN 
978 906 375 233 0. 
 
 
 

Matteo Myderwyk bij de speeltafel 

https://www.arsacal.nl/?p=contentitem&id=2677
https://www.kvnm.nl/en/Webshop/
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Ter overweging 
Participatie? 
Het motu proprio waarin paus Franciscus de tridentijnse Mis aan banden legt 
is inmiddels enige maanden oud. De schrijver/filosoof en neo-katholiek Peter 
van Duyvenvoorde heeft zo zijn bedenkingen: “Het riep vragen op. Waarom 
zijn de keuzes gemaakt die gemaakt zijn in de hervorming van de Mis? 
Waarom is zoveel van het Latijn verdwenen? En wat is ‘participatie’, actieve 
deelname aan de Mis, eigenlijk? Tegelijkertijd hetzelfde doen en hardop 
zeggen, of jezelf meenemen en in stilte naar God gaan? Of zijn beide een 
vorm van participatie maar dan anders? Dat het laatste niet participerend zou 
zijn, is denk ik even onterecht als het idee dat het eerste per definitie 
participatie betekent.” 

(RH; bron: P. van Duyvenvoorde, De liturgische vraag, in: Katholiek 
Nieuwsblad, 17 sept. 2021) 

 
Geen uniformiteit, maar eenheid in verscheidenheid 
Op 13 oktober 2021 legde paus Franciscus tijdens de algemene audiëntie 
uit, dat we als katholieken moeten openstaan voor alle culturen, “want 
Christus werd geboren, stierf en verrees voor iedereen” (vgl. Gal. 5,6). “Het 
geloof ontvangen betekent voor Paulus niet dat we afstand doen van de kern 
van onze culturen en tradities, maar alleen van datgene wat de nieuwheid en 
zuiverheid van het Evangelia in de weg staat”. Dat is de ware vorm van 
inculturatie: eenheid in verscheidenheid. Cultuur is “van nature voortdurend 
in verandering. Als wij over geloof willen praten zoals dat in de afgelopen 
eeuwen werd gedaan, zouden we het risico lopen niet begrepen te worden 
door de nieuwe generaties. De vrijheid van het christelijk geloof is geen 
statische visie op leven en cultuur, maar een dynamische visie, ook op 
traditie.”  

(RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, 22 okt. 2021, vert. Susanne Kurstjens) 
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(advertentie) 
 

De parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden zoekt met ingang van 1 maart 
2022 voor het Hartebrugkoor van de Hartebrugkerk aan de 
Haarlemmerstraat 106 te Leiden een 
 

enthousiaste dirigent M/V 
 
Het Hartebrugkoor is een liturgisch, gemengd koor met 33 leden (8S 11A 
7T 7B) en werkt met een professionele organist. In de Hartebrugkerk zijn 
wekelijks goed bezochte vieringen. Het is een levendige 
geloofsgemeenschap met bezoekers van allerlei nationaliteiten. Het 
Hartebrugkoor ondersteunt de vieringen elke eerste en derde zondag van 
de maand en zingt tijdens de feestdagen. Op de tussenliggende zondagen 
zingt de schola (onderdeel van het koor) de vaste gregoriaanse gezangen. 
Ook geeft het koor jaarlijks een kerstconcert (gepland 19 december 2021) 
en incidenteel enkele kleinere optredens. Het Hartebrugkoor repeteert 
wekelijks, nu op woensdagavond van 19.30 – 22.30 uur, waarna nazit. 
 
Wij zoeken iemand die: 

• Kennis heeft van de kerkmuziek, waaronder gregoriaanse 
gezangen (bij voorkeur in bezit van bevoegdheidsverklaring II 
kerkmuziek/koordirectie of daarvoor studerend).  
Het koor zingt Latijnse missen uit de afgelopen eeuwen en van 
hedendaagse componisten, daarnaast motetten in alle moderne 
talen en indien gewenst door de voorganger Nederlandstalige 
liederen  

• De repetities op piano kan ondersteunen 
• Goed kan samenwerken 
• Een inspirerende inbreng heeft bij de muzikale vormgeving van de 

liturgie, in goed overleg met het pastorale team en de organist 
 

Aanbod 
• Een enthousiast en kwalitatief goed koor, met een goede sfeer en 

saamhorigheidsgevoel; voor meer informatie zie de website van 
het koor:   https://hartebrugkoor.nl 

• Een geloofsgemeenschap in de Franciscaanse traditie 
• Honorering conform de richtlijnen van het Bisdom 
• Proefperiode van 1 maart tot 1 september 2022 waarna, bij 

gebleken geschiktheid, verlenging voor onbepaalde tijd 
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Procedure 
De reactietermijn loopt tot 1 januari 2022. Na beoordeling van de 
sollicitaties zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een 
gesprek met de sollicitatiecommissie. Daarna zullen proefrepetities 
plaatsvinden. Deze repetities zijn gepland op de woensdagen 19 en 26 
januari en 2 februari om 20.30 uur.  De aanstelling vindt plaats door het 
parochiebestuur. 
 
Sollicitatie 
Uw brief kunt u richten aan het parochiesecretariaat: 
petrusenpaulusleiden@gmail.com  
en in afschrift aan Hanny Slootman: secretarishbk@gmail.com  
Voor vragen kun u terecht bij:  
Roeland van Velzen  (voorzitter van het koorbestuur) 06 53243159 

 

mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com
mailto:secretarishbk@gmail.com


 
 
 
 
 



 


