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Redactioneel
Het verschijnen van dit nummer van het KDOV-blad ademt zoals gebruikelijk
de sfeer van de zomerperiode met festivals en orgelconcerten, ook door onze
KDOV-leden. Het parochiekoren-concours heeft weer zijn intrede gedaan en
de kwaliteit van de koorzang komt weer centraal te staan. Dat is goed nieuws,
niet alleen voor onze koren, pastores en kerkgangers, maar in het bijzonder
voor onze Heer die alle lof, zang en spel toekomt!
Naast jubilea van onze kerkmusici zijn ook de bisdommen feest aan het
vieren. 450 Jaar Bisdom Roermond en Bisdom Den Bosch is in mei gevierd.
Tijdens de afsluitingsviering van het Bossche jubileum is met 2000 zangers de
St. Jansmis van Maurice Pirenne op de Parade in de openlucht gezongen en
de volgende ‘mega-mis’ dient zich al aan. Bij het jubileum van het Bisdom
Haarlem zal de Nicolaasmis van Jan Valkestijn gezongen worden worden. In
dit blad vindt u een bespreking van deze mis.
Samen met de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging (NSGV) hopen wij dat
onze bisschoppen de handreiking die de NSGV in januari j.l. deed tot herstel
van structureel overleg, nu zullen oppakken: we kunnen niet blijven
‘aanmodderen’.
We zien ook uit naar de orgelinwijdingen van de orgels in Delft en Voorschoten
waarover we nog meer zullen publiceren.
U kunt dit allemaal nu lezen in dit nummer, maar vooral ook dagelijks en in
meer detail op onze website www.kdov.nl, die stijgende is in de ‘hit’-cijfers.
Ben Hillen, waarnemend hoofdredacteur
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Van het bestuur
Graag willen wij wederom onder uw aandacht brengen dat er een dringende
behoefte is aan een nieuwe redacteur voor het KDOV – blad. Onze penningmeester Ben Hillen heeft deze taak tijdelijk op zich genomen, maar het is niet
de bedoeling dat dit een permanent karakter krijgt. Dus wederom de vraag:
wie wil het hoofdredacteurschap op zich nemen? Hij/zij kan zich melden bij het
bestuur.
Wij wensen alle leden een plezierige en ontspannen vakantieperiode toe,
waarin we weer inspiratie en veel energie mogen opdoen.
Ontwikkeling rechtspositie
In ons vorige nummer berichtten wij u, dat het economencollege met ons in
gesprek wilde gaan, maar de economen nog wachtten op een mandaat van
Mgr. Hurkmans. Dit mandaat is er nog niet gekomen, maar er is een
verrassende wending in de kwestie. Ons bereikte in een brief van de Nationale
Raad van Liturgie (NRL) waarin magister Hermans ons meedeelt dat de
Beleidssector Liturgie/NRL samen met het Economencollege werkt aan een
nieuwe versie van ‘het concept’ dat wel de goedkeuring van de Bisschoppenconferentie zou kunnen krijgen. Als dit voorstel gereed is zullen KNTV en
KDOV binnenkort worden uitgenodigd voor een gesprek. Wij wachten even af
en houden u verder op de hoogte. (BH; april 2009)
Toegang tot ledengedeelte nieuwe website
Hoe krijgt u toegang tot de interne website? Stuur een mailtje met het
onderwerp “Website” naar: webmaster@kdov.nl. U krijgt dan een
gebruikersnaam en een wachtwoord teruggemaild. Vervolgens kunt u inloggen
op de website (kolom rechts) en desgewenst weer uitloggen. U kunt uw
wachtwoord zelf veranderen als u dat zou willen.
Graag ontvangen wij uw reacties, vragen en suggesties per e-mail aan:
webmaster@kdov.nl.
Tevens ontvangen wij graag uw berichten (nieuws, concerten, jubilea, links,
etc) voor plaatsing op de website te richten aan: webmaster@kdov.nl.
(BH; maart 2009)
Evenementenagenda op website KDOV
Op onze website staat een agenda waarin alle voor KDOV-leden en andere
kerkmusici belangrijke evenementen worden aangekondigd. Het is de bedoeling hier alle concerten en belangrijke vieringen en gebeurtenissen, jubilea van
KDOV-leden aan te kondigen, om daarmee de KDOV en haar leden meer
zichtbaar te maken.
Graag ontvangen wij uw concertagenda’s en aankondigingen die we graag op
de website zullen zetten: webmaster@kdov.nl. (BH; juni 2009)
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Dringend een hoofdredacteur en enkele redactieleden gevraagd voor
het KDOV-blad

Na het vertrek van Ruud Hoogenboom in december 2008 ligt de hoofdredactie
van het KDOV-blad tijdelijk bij ondergetekende. Graag wil het KDOV-bestuur
deze functie weer zo snel mogelijk aan een lid van onze vereniging overdragen. Daarnaast is het gewenst dat de redactietaken over meer leden van
de vereniging worden verdeeld.
Wij vragen u uw diensten aan te bieden in de vorm van onderstaande functies.
Hoofdredacteur met de volgende taken:
•

het schrijven en verzamelen van relevante artikelen en reactie op ingezonden
brieven
de coördinatie/planning van het (doen) schrijven van redactionele artikelen
het verzamelen en zonodig voorbewerken van kopij
op zoek gaan naar en het verzamelen van informatie, nieuws, ontwikkelingen
het ontwikkelen van een visie op de inhoud van het blad

•
•
•
•

Redactieleden met de volgende taken:
Het schrijven van relevante artikelen in een met de hoofdredacteur afgesproken
aandachtsgebied waarbij de aandachtsgebieden (kunnen) zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe uitgaven/recensies:
bladmuziek, boeken, CD’s
(Katholieke) Kerkmuziek
Kerkmuziek en liturgie
Orgelbouw
Verzamelen van RK
orgelbouwnieuws
Rechtspositie kerkmusici
Column
Gregoriaans

•
•
•
•
•
•

Jongerenkoren/middenkoren
Kinderkoren, jongenskoren,
jeugdkoren
Kerkmuzikale koor- en
orgelpraktijken
Toekomst van de kerkmusicus
Nieuwe ontwikkelingen in de
kerkmuziek
Opleidingen kerkmuziek

Het bestuur doet (wederom) een dringend beroep op alle leden van de
vereniging om nu te overwegen om een bijdrage of een wat kleinere bijdrage,
een eenmalige of regelmatige bijdrage te gaan leveren aan de continuïteit van
het KDOV-blad.
Graag uw reacties per e-mail naar: redactie@kdov.nl (BH; juni 2009)
Commissie Bevoegdheidsverklaringen
Regelmatig krijgen we vragen binnen of de Commissie Bevoegdheidsverklaringen nog werkzaam is. Zeker, de commissie is nog steeds operationeel.
Kerkmusici die hun kerkmuzikale bevoegdheid willen laten toetsen om
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daarmee in aanmerking te komen voor een officiële bevoegdheid kunnen zich
richten tot: Commissie Bevoegdheidsverklaringen, p/a Marion Koster, NSGV,
Kromme Nieuwegracht 66, 3512 CA Utrecht. Tel. 030 – 233 10 10.
(BH; mei 2009)

Leden
Nieuw lid:
Ad Jacobs, Sonderholm 80, 2133 JG Hoofddorp
Nieuw adres:
R.W.H. (Ruud) Huijbregts e-mail adres: ruud.huijbregts@gmail.com
P.A.M. (Paul) Sweers, Beemd 113, 6852 MH Huissen
J.T.T. Keeris, Gasthuisstraat 759, 5614 AX Eindhoven
Opgezegd:
J. Th. Meulendijks, Vijverlaan 54, 5961 DJ Horst
Mevr. E. de Klerk-Swarte overleden
Op dinsdag 19 mei 2009 is in de leeftijd van 89 jaar overleden:
Elisabeth (Lies) de Klerk - Swarte, weduwe van Albert de Klerk.
De uitvaart heeft plaatsgevonden zaterdag 23 mei vanuit de Sint Josephkerk
te Haarlem.
Frans Kaag overleden
Op 16 november 2007 is Frans Kaag overleden. Dit hadden wij nog niet
gemeld. Zijn weduwe schrijft ons dat hij heeft gestudeerd aan de Kerkmuziekschool te Utrecht, piano, orgel, zang, koordirectie, schoolmuziek en compositie
aan de conservatoria van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Uitgaven bij
Moebiprint en De Haske. Tijdens onze KDOV-compositiedag op 20 mei 2006
is nog een Sanctus uit zijn Agnesmis gezongen.
Louis Toebosch overleden
Op vrijdag 22 mei 2009 is op 93-jarige leeftijd Toebosch overleden.
In ons septembernummer volgt een In Memoriam.
Jubileum
Aat Broersen zestig jaar kerkmusicus
Organist en dirigent Aat Broersen vierde op zondag 3 mei j.l. het feit dat hij
zestig jaar werkzaam is als kerkmusicus. De nu tachtigjarige Broersen is met
veel enthousiasme werkzaam in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart in Heemstede, waar hij een zeer respectabel koorrepertoire heeft
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opgebouwd. Hij maakt zich vooral sterk voor het Latijnse repertoire en weet
namen als Andriessen, De Klerk, Mul, maar ook Perosi in ere te houden.Ook
Broersen's eigen composities maken een duidelijk en gewaardeerd bestanddeel uit van het repertoire waar onder de Maria-mis, de Bernard-mis, de H.
Hart-mis en de St.Joseph-mis (1964).
Broersen begon zijn werkzaamheden in de kerkmuziek in de Heilig Hartkerk in
Haarlem, waar hij zijn vader Paul opvolgde. Hij bleef aldaar vijfenveertig jaar
werkzaam, tot de kerk gesloten werd en hij de overstap maakte naar de kerk in
Heemstede. Op het Haarlemse Coornhertlyceum was Broersen decennia lang
werkzaam als muziekleraar. Hij kreeg het voor elkaar dat het vak muziek een
eindexamenvak werd, wat uniek kan worden genoemd. Ook als orgeldocent
heeft hij veel leerlingen onder zijn hoede gehad.
(GC; mei 2009)

Paul Houdijk: ‘Kerkorganist is mijn roeping’
Tekst: Gerco Schaap
Paul Houdijk is naast Wouter van Belle organist van de Ste.-Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht. Het Maarschalkerweerd-orgel
in die kerk fascineerde hem vanaf het begin door zijn bijzondere klankschoonheid. Het instrument paste volledig in zijn belangstelling voor de
orgelkunst van de negentiende eeuw en in het bijzonder voor de orgelmakerij
Maarschalkerweerd & Zoon. Uiteindelijk kwam het tot een internetpublicatie
over deze Utrechtse orgelbouwers.

Foto: Gerco Schaap
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Een oogkwaal leidde bij Paul Houdijk in de jaren ’80 tot blindheid. Niettemin
geeft hij regelmatig orgelconcerten, mede dankzij het systeem ‘gesproken
bladmuziek’ dat mede op zijn initiatief door de toenmalige Studie- en Vakbibliotheek, een van de Nederlandse Blindenbibliotheken (nu: Dedicon), werd
ontwikkeld.
Een gesprek over liturgisch orgelspel, ‘romantiek’ en gesproken bladmuziek.

Het Maarschalkerweerd-orgel in de Utrechtse Ste.-Catharinakathedraal.
Foto: Philip van den Berg

Eind 2008 zagen twee publicaties over de orgelmakerij Maarschalkerweerd &
Zoon het licht: het boek Maarschalkerweerd & Zoon, Orgelmakers te Utrecht
van Jos Laus, en de internetpublicatie Maarschalkerweerd & Zoon – in
kerkorgels van Paul Houdijk. Ooit was het de bedoeling dat Laus en Houdijk
met een gezamenlijke publicatie over de Utrechtse orgelmakerij zouden
komen. Paul Houdijk rondde in 1988 zijn studie muziekwetenschap aan de
Universiteit van Utrecht af met een doctoraalscriptie over dit onderwerp.
Daarna groeide het idee tot verder onderzoek en in 1993 nam Houdijk het
initiatief om samen met Jos Laus, adviseur bij de Katholieke Klokken- en
Orgelraad, een Maarschalkerweerd-project te gaan realiseren. Laus zou zich
bezighouden met orgelbouwtechnische zaken als windvoorziening, mechanieken (tractuursystemen), pijpwerk (mensuren, intonatietechnieken), kasten
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(frontarchitectuur), toeleveringsbedrijven enzovoort. Houdijk zou dan vooral
aandacht besteden aan de (cultuur)historische achtergronden (katholieke
emancipatie, neogotiek, enz.), (kerk)muzikale ontwikkelingen (liturgisch
orgelgebruik), en de vraag behandelen naar het gebruik van de instrumenten
(literatuurkeuze, improvisatie, speelwijzen, registratiewijzen, enz.). Een eerste
neerslag van deze taakverdeling is al te vinden in de Stinkenskalender van
1993, gewijd aan Maarschalkerweerd, met daarin orgelbeschrijvingen door Jos
Laus en een inleidende tekst van de hand van Houdijk. Vanaf enig moment gaf
Laus er echter de voorkeur aan om het samenwerkingsverband niet voort te
zetten en zelf een boek over Maarschalkerweerd uit te brengen. Daarop
besloot Paul Houdijk om zijn aandeel via internet wereldkundig te maken, door
de desbetreffende hoofdstukken op zijn website te plaatsen. Op 1 oktober
2008 voegde hij daaraan het zesde hoofdstuk toe, waarmee zijn publicatie
voorlopig is afgerond.
Wat bracht je ertoe om je zo intensief met Maarschalkerweerd bezig te
houden?
“Een belangrijke aanleiding was toch wel het moment waarop ik voor het eerst
in de kathedraal kwam, in 1978. Toen ik vroeg of ik het orgel mocht bespelen
en erop studeren, kreeg ik al meteen te horen dat het ‘een waardeloos orgel’
was dat op den duur wel vervangen zou worden door iets anders. Wat ik
aantrof was een orgel dat inderdaad in slechte staat was – de windvoorziening
trok het niet, het klonk vals, er werkte van alles niet. Maar vanaf de eerste
minuut wist ik: dit orgel is helemaal niet zo slecht, als je door alle gebreken
heen luisterde, hoorde je eigenlijk een heel mooi orgel. Op het conservatorium
was ik natuurlijk ‘anti-romantisch’ opgevoed; Mendelssohn, Franck en Reger
kon nog net, maar Widor ... Vierne ... Tournemire ... het werd wel getolereerd
als je het speelde, maar eigenlijk vond men dat not done. Namen als LefebureWely of Lemmens werden niet eens genoemd. Wat ik ook zo wonderlijk vond,
is dat het woord ‘harmonium’ tijdens mijn héle conservatoriumtijd niet één keer
is gevallen! Dat zegt natuurlijk iets over de signatuur van die tijd.
Door mijn positieve ervaring met het orgel in de kathedraal borrelden er bij mij
meteen vragen op: wat voor orgelbouwer is dat geweest? Wat waren zijn
motieven om dat orgel zó te bouwen? Welke ideeën zaten daar achter,
enzovoort. Maar ook: hoe komt het toch dat men nu niets meer ziet in dit
orgeltype? Ik kon daar op dat moment nog weinig mee doen. Eerst moest ik de
conservatoriumstudie en de rechtenstudie afronden. Daarna kwam mijn
belangstelling voor muziekwetenschap en heb ik Maarschalkerweerd als afstudeeronderwerp gekozen.”
In welke bronnen vond je antwoord op die vragen?
“Er blijkt in de negentiende eeuw het nodige over dit onderwerp geschreven te
zijn. Met name aan het Gregoriusblad – het tijdschrift van de Nederlandse

KDOV-blad zomer 2009 | 7

Paul Houdijk aan ‘zijn’ Maarschalkerweerd-orgel. Foto: Philip van den berg
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BIOGRAFIE
Mr. drs. Paulus Antonius Petrus Houdijk, geboren in 1953 te Amsterdam, behaalde in
1981 het eindexamen hoofdvak kerkorgel aan het Utrechts Conservatorium, En Een jaar
later het doctoraal examen Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen. In 1988 behaalde hij het doctoraal examen muziekwetenschap aan de
Universiteit van Utrecht; zijn afstudeeronderwerp was “Maarschalkerweerd & Zoon – in
kerkorgels”.
Functies
1982-1985:
Docent kerkorgel, muziekgeschiedenis en muziektheorie aan de
Streekmuziekschool Woerden.
1989-1990:
Projectmedewerker Europese subsidies bij de Studie- en
Vakbibliotheek voor visueel of anderszins gehandicapten te Amsterdam. In deze
functie initiatiefnemer tot het project ‘Gesproken Bladmuziek’, als aanvulling op de
reeds bestaande braillemuziekvoorziening.
1993-2006:
Toegevoegd onderzoeker aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis
en Muziekwetenschap, onderdeel van de Letterenfaculteit van de Universiteit Utrecht.
Specialisatie: de 19e-eeuwse orgelkunst in het algemeen en de Utrechtse orgelmakers
Maarschalkerweerd & Zoon in het bijzonder.
Vanaf 1978:
Organist van de r.-k. kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht.
Bestuursfuncties
1985-1990:
Voorzitter afdelingsbestuur Utrecht van de Nederlandse Vereniging
van Blinden en Slechtzienden (NVBS).
1987-1990:
Vice-voorzitter Harmonium Vereniging Nederland (HVN).
1987-1990:
Bestuurslid Katholieke Klokken en Orgel Raad (KKOR).
Vanaf 1990:
Landelijk voorzitter van de Katholieke Dirigenten en Organisten
Vereniging (KDOV). Deze vakvereniging houdt zich bezig met de bevordering van de
(kwaliteit van de) kerkmuziek, alsmede met rechtspositionele aangelegenheden en
behartiging van de belangen van haar leden.
Vanaf 1991:
Lid bisschoppelijk scheidsgerecht voor rechtspositionele
aangelegenheden (kamer voor zaken betreffende kerkmusici, afgevaardigd vanuit de
KDOV).
Geeft regelmatig orgelconcerten op diverse plaatsen. Hierbij staat doorgaans de
Romantiek van de negentiende eeuw centraal.

Sint-Gregoriusvereniging, sinds 1876, G.S. – heb ik veel gehad. Daarin stond
van alles over wat men van een orgel verlangde en hoe het moest worden
gebruikt in de kerk. In die artikelen werd weer naar andere literatuur verwezen
en zo kom je steeds verder. Een tweede belangrijke bron was Maarschalkerweerd zelf. Hij heeft veel artikelen geschreven in tijdschriften als Het Orgel en
heeft die artikelen in 1907 gebundeld in zijn boek Over orgels.
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In het eerste nummer van het Gregoriusblad stond een verslag van het
Provinciaal Concilie van 1865 waar onder meer de kerkmuziek op de agenda
stond, en met name de rol van het orgel daarin. Een belangrijke uitspraak die
op dat concilie werd gedaan was, dat het orgel ondergeschikt moet zijn aan de
zang, zodanig dat de niet beklemtoonde lettergrepen van een tekst nog te
verstaan zijn. De zang’ wil dan zeggen gregoriaans en koorzang, want in die
tijd was er in de mis nog geen ‘volkszang’. Ik heb bijvoorbeeld artikelen gelezen van een priester, monseigneur J.A.S. van Schaik, die zelfs over registratiepraktijk heeft geschreven. Door al deze literatuur kreeg ik een goed
beeld van de kerkmuziek in de negentiende eeuw en werd het onderwerp
breder dan alleen Maarschalkerweerd. Voor mij was dat belangrijk omdat ik de
orgelbouwtechnische aspecten van Maarschalkerweerd liever aan anderen
overlaat, die op dat gebied deskundiger zijn dan ik. Mijn handicap speelt daarbij natuurlijk ook een rol.”
Vind je het jammer dat jouw hoofdstukken nu geen deel uitmaken van het
boek van Jos Laus?
“Natuurlijk vind ik dat jammer. Aan de andere kant heb ik mijn hoofdstukken
kunnen schrijven zoals ik wilde en kunnen mensen nu op twee manieren
kennisnemen van Maarschalkerweerd: de technische aspecten uit het boek en
de meer muzikale aspecten van mijn internetpublicatie. Op deze manier heb ik
toch kunnen meewerken aan een soort eerherstel voor Maarschalkerweerd.
Het voordeel van internet is bovendien dat ik achteraf nog verbeteringen kan
aanbrengen. Overigens zijn er ook mensen die erop aandringen om deze
informatie in boekvorm uit te brengen. Ik denk er nog over ...”
Van de website:
“Sinds 1978 is Paul Houdijk organist van de Ste.-Catharinakathedraal aan de
Lange Nieuwstraat te Utrecht. Hij bespeelt het Maarschalkerweerd-orgel uit 1903
doorgaans tijdens de zaterdagavondmis en bij kerkelijke hoogfeesten op doordeweekse dagen. Zijn taak omvat het begeleiden van de volkszang, alsmede het
spelen van orgelwerken voor en na de mis, tijdens de offerande en gedurende de
communie-uitreiking. Deze zaterdagavondviering is zodoende een echte orgelmis,
compleet met een Entrée, Offertoire, Communion en een Sortie. Desondanks
hecht de organist er zeer aan, dat het hier gaat om een Eucharistieviering en niet
om een orgelconcert.”

Het liturgisch orgelspel neemt een belangrijke plaats in jouw leven in. Kun je
daar nog iets meer over zeggen?
“Het functioneren als organist in de kerk is voor mij niets minder dan een
levensvervulling. Het is meer dan ‘graag doen’, het is voor mij een roeping. Het
orgel zodanig bespelen dat het een functioneel onderdeel van de liturgie
wordt. Onder meer door het begeleiden van de volkszang, en dat op een orgel
dat voor dat laatste eigenlijk nooit bedoeld was! En door het kiezen van
orgelliteratuur die de juiste religieuze stemming in de kerk brengt.”
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De invoering van volkszang is voortgekomen uit het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965). Zoals je al aangeeft, is het Maarschalkerweerd-orgel
daar niet voor gebouwd. Hoe ga je daarmee om?
“Ik ben er niet op tegen om de volkszang op het Maarschalkerweerd-orgel te
begeleiden, als je maar beseft dat het er niet voor bedoeld is. Het orgel is er
natuurlijk ook weer niet echt helemaal ongeschikt voor, ik doe het tenslotte al
dertig jaar. Maar het beïnvloedt wel mijn manier van begeleiden.”
Hoe gingen de rooms-katholieke organisten in de jaren ’60 met het nieuwe
gegeven ‘volkszang’ om? Ik neem aan dat ze daarvoor niet waren toegerust.
“Voor de ‘zittende’ organisten was het een grote omschakeling. De nieuwe
generatie werd er op de Kerkmuziekschool in opgeleid; maar díe generatie is
weer niet grootgebracht met de romantische orgelesthetiek. De liturgische en
kerkmuzikale vernieuwingen van de jaren zestig vielen min of meer samen met
– wat ik dan maar noem – de neobaroktijd. Ook de wijze van harmoniseren en
registreren bij de volkszang werd op de orgels van de toen hedendaagse
bouwers afgestemd. Díe wijze van harmoniseren en registreren overtuigt
echter niet op een Maarschalkerweerd-orgel. In mijn begeleiding probeer ik
rekening te houden met de gulden regel uit de vroegere literatuur: dat het orgel
nooit de zang mag overstemmen. Ik probeer het instrument in stijl te laten
klinken, uitgaande van het Maarschalkerweerdconcept, met passende
registraties en harmonisaties. De kracht van het orgel moet voelbaar zijn door
het pedaal. Ik geloof heilig in pedaalspel: in feite rust de hele samenzang op
de bas van het pedaal. Hiermee in tegenspraak is dan wel dat veel kleinere
Maarschalkerweerd-orgels een aangehangen of onderbezet pedaal hebben.
Maar dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben gehad dat die kleinere
orgels veelal door amateurs werden bespeeld die geen pedaal beheersten.”
Kun je je als rooms-katholiek organist nog steeds goed vinden in de roomskatholieke kerk, gezien de – wat we noemen – restauratieve ontwikkelingen
binnen die kerk?
“Achteraf gezien kun je je afvragen of de ontwikkelingen vanaf Vaticanum II
allemaal even goed zijn geweest. Nu is een tijd aangebroken dat we de balans
kunnen opmaken en kunnen bepalen wat er definitief voor de toekomst
behouden kan blijven. Wat ik heel belangrijk vind is het besef dat we deel
mogen uitmaken van een wereldkerk, iets waar men in de jaren zestig enige
afstand van wilde nemen. In elk geval vind ik het streven naar eenheid binnen
de kerk en onder de christenen in het algemeen, de oecumenische gedachte,
heel belangrijk.”
Romantiek
Paul Houdijk voelt zich bijzonder aangetrokken tot orgelmuziek uit de
negentiende eeuw. Die muziek staat op zijn orgelconcerten dan ook meestal
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centraal. Het gaat hem daarbij niet alleen om de repertoirekeuze maar ook
om de wijze waarop de muziek wordt uitgevoerd. “Dit gebeurt steeds vanuit
een wezenlijk romantische grondhouding”, vermeldt hij op zijn website.
“Romantiek is daarbij opgevat als het
dringend besef dat er naast de wereld
van het zintuiglijk waarneembare nog
een wereld ‘achter de horizon’ is, de
wereld van het bovennatuurlijke. Het
is steeds de wens en het streven van
de romanticus om daar te komen.” In
het essay ‘De negentiende eeuw’ op
zijn website heeft hij deze thematiek
verder uitgewerkt. In het kader
hieronder geven we er een gedeelte
uit weer.
Wat moet de lezer zich voorstellen bij
die wereld ‘achter de horizon’?
“Spannend hè?” lacht Paul. “Deze
beeldspraak
is ook al eens gebruikt
Foto: Gerco Schaap
door schrijvers als Wilson, Prass en
Reve. Dit is het gebied waar romantiek en religie hand in hand gaan. Waar het
om gaat, is het besef dat er méér is dan wat wij hier met onze zintuigen
kunnen waarnemen. Dat is het ‘Jenseitige’ waar ik het in die lezing over heb,
noem het de hemel of het paradijs. De romanticus wil weten wat zich achter
die horizon bevindt, maar dat lukt hem nooit. Daarom gebruik ik de metafoor
van de horizon: hoe lang je ook in je auto doorrijdt, je komt nooit áchter de
horizon! In romantiek zit altijd het element van het onbereikbare, het
onvoltooide.
In veel kunstuitingen uit de negentiende eeuw speelt dit alles een belangrijke
rol, niet alleen in muziek maar ook in de bouwkunst, schilder- en beeldhouwkunst, het kleurgebruik enzovoort. De neogotiek is er een mooi voorbeeld
van. Het ‘hoge’ licht in neogotische kerken, de glas-in-loodramen waardoor je
niet zomaar naar buiten kijkt, het kleurgebruik, alles verwijst naar die andere,
metafysische wereld. Zoals het in de echte gotiek ook al was!”
Wat betekent dat voor de interpretatie van negentiende-eeuws en vroeg
twintigste-eeuws orgelrepertoire?
“Dat je bij de uitvoering daarvan aan dat ‘Jenseitige’ denkt en daarop in je
registratie en legato-speelwijze aansluit.”
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“Het orgel [...] is er om ons te stemmen tot inkeer en gebed, om ons te verheffen
en in contact te brengen met het bovennatuurlijke. Om dit beter te kunnen
begrijpen, is het van belang te weten dat dit orgeltype wel als romantisch wordt
aangeduid. De term romantisch orgel werd in de negentiende eeuw zelf overigens
niet gebruikt – men sprak toen van het moderne orgel – maar stamt pas uit de
twintigste eeuw. Dit stelt ons voor de vraag wat romantiek eigenlijk precies is.
Hierover zijn meters boek volgeschreven. Voor deze gelegenheid zou ik mij graag
willen aansluiten bij wat hierover door vele kunstenaars, filosofen en andere
intellectuelen vooral aan het begin van de negentiende eeuw werd geformuleerd.
Zij zijn van mening dat romantiek helemaal niet specifiek is voorbehouden aan de
negentiende eeuw, maar daarentegen van alle tijden is. In deze visie is romantiek
een geesteshouding, een wijze van in het leven staan, een bewustzijnsniveau.
Romantiek is dan het dringend besef van het feit dat er naast de wereld die wij
zintuiglijk kunnen waarnemen (het ‘Diesseitige’), achter de horizon nog een
andere geheime wereld is: de metafysische wereld, de wereld van het
bovennatuurlijke (het ‘Jenseitige’). Het is het voortdurend streven van de
romanticus om daar te komen.
Hier hebben romantiek en het naar het paradijs verwijzende rooms-katholicisme
elkaar gevonden. Zij gaan hand in hand in de term mystiek. Het orgel heeft in de
eerste plaats een mystieke functie. Het moet de ziel in vervoering brengen, dat wil
letterlijk zeggen: vervoeren naar de metafysische wereld. De orgelbouwers,
waaronder in het buitenland Walcker, Sauer, Ladegast en natuurlijk Cavaillé-Coll,
en in Nederland onder meer Maarschalkerweerd en Adema, bereiken dit met
nieuwe registers als overblazende fluiten en de voix-céleste (is veelzeggend: de
hemelse stem), en bijvoorbeeld met de crescendokast, die de mogelijkheid biedt
bepaalde registers van het orgel van verre als engelengezang uit de hemel te
laten klinken. De zware bassen van het pedaal dienen dan om de gelovigen mee
te dragen in geborgenheid. Ook in dit alles kan misschien een verklaring worden
gevonden voor het gegeven dat dit soort orgels, ook in de sterke
registercombinaties, naast een zekere stevigheid toch altijd ook zachtheid in
karakter blijven tonen, en de luisteraar nooit intimideren of terneerdrukken.”
Uit ‘De functie van het orgel in de negentiende eeuw in de katholieke kerk in
Nederland, en de betekenis voor onze tijd’, lezing gegeven op 18 november 2001
in de Maria van Jessekerk te Delft.

Denk je dat ook orgelbouwers als Walcker, Sauer, Cavaillé-Coll en
Maarschalkerweerd die wereld voor ogen hadden?
“Maarschalkerweerd misschien meer dan Cavaillé-Coll, die naar mijn idee iets
concertanter dacht. Een vriend van mij zegt altijd: ‘als je een Cavaillé-Collklank hoort met een religieuze sfeer eromheen, is het een Maarschalkerweerd’. Die religieuze notie heeft natuurlijk veel te maken met het
Caecilianisme1, een beweging die vooral in Duitsland en Nederland grote
invloed op de toenmalige orgelbouw heeft gehad. Kort gezegd: alles in de
1

Kerkmuzikale beweging, ontstaan in Regensburg in het laatste kwart van de negentiende
eeuw, genoemd naar de H. Caecilia, beschermvrouwe van de muziek.
KDOV-blad zomer 2009 | 13

kerk, ook het orgel, moest leiden tot inkeer en gebed. Dat had tot resultaat dat
de geestelijkheid zich met de dispositie van een orgel ging bemoeien.
Sommigen vinden die invloed uitgesproken negatief omdat het Caecilianisme
er in hun ogen voor zorgde dat orgelbouwers zich niet echt meer konden
ontplooien, met als resultaat orgels waar je maar weinig op kunt spelen. Ik ben
het daar niet helemaal mee eens maar ik kan me de kritiek wel voorstellen.
Aan de andere kant heeft het Caecilianisme een orgeltype opgeleverd dat ook
een plaats heeft in de orgelhistorie. Je kunt er weliswaar geen symfonieën van
Widor op kwijt maar het zijn vaak wel heel mooie (koor)begeleidingsorgels.
Men heeft het bij Maarschalkerweerd gauw over de Franse invloeden, maar je
kunt wel degelijk de vraag stellen in hoeverre hij door het Caecilianisme is
beïnvloed. Ook in orgelbouwtechnisch opzicht. Bij Maarschalkerweerd kom je
bijvoorbeeld niet zoveel tongwerken tegen als bij Cavaillé-Coll. In de Maria van
Jessekerk in Delft vind je op het Recit alleen een Hobo en een Vox Humana,
en zelfs op een stevig klinkend orgel als dat in de Sint Jan in Oosterhout vind
je op manuaal II alleen een Hobo. Dus geen tongwerken 16' - 8' - 4' zoals bij
Cavaillé-Coll.”
Wanneer is die invloed van het Caecilianisme doorbroken?
“Zo rond 1900, onder invloed van de Liturgische Beweging 2. Deze beweging
pleitte voor een actievere deelname van de gelovigen aan de liturgie –
meebidden, meezingen enzovoort – en voor een ander soort kerkbouw – de
zogeheten centraalbouw – waarbij alle gelovigen direct zicht hadden op het
altaar en daardoor meer betrokken zouden raken. De Clemenskerk in
Hilversum en de Antoniuskerk in Utrecht zijn daarvan mooie voorbeelden. Ook
met de muziek gaat het dan een andere kant op, zij het geleidelijk aan.
Alphons Diepenbrock bijvoorbeeld schreef in 1896 een concertante Mis die
aanvankelijk werd afgekeurd door de kerkelijke autoriteiten en pas twintig jaar
later voor het eerst, in de Utrechtse Ste.-Catharinakathedraal, werd uitgevoerd.”
Bij welke bronnen ga je te rade bij de vertolking van negentiende-eeuwse
muziek op de manier zoals jij die voorstaat?
“Allereerst bij de componisten zelf. Lemmens, Guilmant, Widor schreven
uitgebreide voorwoorden bij hun werken. Van Lemmens is er een Orgelschool
waarin hij precies duidelijk maakt hoe hij het hebben wil, en Dupré schreef
bijvoorbeeld over het Legato absolut etc. Gedurende de laatste decennia is er
veel nieuwe, vooral Amerikaanse, literatuur verschenen, en we mogen
natuurlijk het uitstekende boek over Widor van onze eigen Ben van Oosten
niet vergeten.”

2

De Liturgische Beweging kwam op gang na een brief van Paus Pius X van 22 november
1903, met betrekking tot de kerkmuziek, waarin hij o.m. een pleidooi houdt voor de
gregoriaanse volkszang.
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Gesproken bladmuziek
Tot het eind van de jaren ’80 heeft Paul Houdijk kunnen zien. Ook de
kathedrale kerk en het Maarschalkerweerd-orgel heeft hij nog in zich op
kunnen nemen. Begin jaren ’90 was de ziekte RP (retinitis pigmentosa,
degeneratieproces van staafjes en kegeltjes in het netvlies) zo ver gevorderd
dat hij niets meer zag. “Van blad lezen kon ik al niet, ik leerde alles uit mijn
hoofd.” Doordat hij pas op latere leeftijd blind werd, heeft Houdijk zich niet
meer het brailleschrift eigen gemaakt.
Vanwege zijn visuele beperking maakt hij als organist gebruik van ‘gesproken
bladmuziek’. Deze faciliteit wordt geboden door de afdeling ‘Studie en vak’ van
de organisatie Dedicon, voorheen de Federatie van Nederlandse
Blindenbibliotheken (FNB) in Amsterdam. Boeken en tijdschriften worden al
sinds jaar en dag ingesproken op geluidsdragers. Dit moet met bladmuziek
ook kunnen, dacht Houdijk, en sprak over dit idee met de Studie- en
Vakbibliotheek. Zo stond hij aan de wieg van een nieuwe, en voor blinde
musici zeer interessante ontwikkeling die in de jaren ’90 zijn beslag kreeg.
Paul Houdijk demonstreert me hoe het werkt. Hij schuift een cd in een speciaal
apparaat, de z.g. Daisyspeler. “Cd” klinkt een mechanische stem uit het
apparaat. En na enkele riedeltjes: “Aanvang titel”. Vervolgens klinkt een
mannenstem: “Trois improvisations pour grand orgue, reconstitué par Maurice
Duruflé, door Louis Vierne.” Na een copyrightclausule vervolgt de stem met de
exacte spelling van de componist, bibliotheeknummer enzovoort. “Nummer
één: Marche Episcopale. Klankvoorbeeld: (volgt een geluidsopname van het
gehele stuk). Voortekening, maatsoort e.d. 76 maten, 19 fragmenten. Dit stuk
wordt in kwartnoten voorgelezen tenzij anders vermeld. Voortekening twee
kruisen fis-cis, maatsoort vierkwarts maat, tijdsduur ca. 3 minuten en 20
seconden. Tempo: allegro maestoso. Metronoomaanduiding: kwartnoot is 96.
Fragment één, rechterhand. Klankvoorbeeld: (vervolgens klinken elektronisch
de gespeelde noten, met op de achtergrond een metronoomtik). Rechterhand
tekst. Rechterhand maat één. Grand Orgue, Positif, Récit en pedaal tutti,
fortissimo. Op het Grand Orgue, Positif en Récit: stemverdeling: tenuto, 2gestreept d half met octaaf, tenuto e half met octaaf, in akkoord met: rust,
tenuto 2-gestreept fis met terts, rust, tenuto b met terts a2, ....”
Dít is dus de manier waarop Paul Houdijk zich orgelstukken eigen maakt ... “Ik
geef het je te doen!” zegt hij. “Natuurlijk kan je repertoire niet erg groot zijn,
maar daar staat tegenover dat je de stukken veel intensiever en grondiger
bestudeert, en dat komt de vertolking ten goede.”
Het afspeelapparaat werkt met meerdere niveaus zodat een bepaalde
passage snel terug te vinden is. “Verder maak ik ook wel gebruik van bestaande opnamen, waardoor je de muziek al enigszins kent.”
Hoe lang blijft een stuk in je geheugen als je het eenmaal hebt geleerd?
“Dat hangt sterk van het stuk af en van hoe lang je het niet meer gespeeld
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hebt. In het begin moet je het goed bijhouden maar hoe langer je een stuk
kent, hoe beter het in je geheugen blijft.”
Op 23 mei a.s. speelt Paul Houdijk in de (neogotische) Stadskerk SintCathrien in Eindhoven de complete Symphonie Romane van Widor. Het was al
lang zijn wens om dit niet zo toegankelijke stuk in zijn geheel uit te voeren.
Waarom de Symphonie Romane?
“Vooropgesteld: ik vind alle Widor-symfonieën mooi. De twee laatste, de
Gothique en de Romane, zijn duidelijk anders dan de voorgaande symfonieën.
Op latere leeftijd dringt bij Widor de religiositeit in zijn muziek door. Deze
symfonieën zijn dan ook gebaseerd op gregoriaanse thema’s. Het idioom
wordt moderner, je hoort meer dissonanten, het gaat al een beetje richting
Tournemire. Die twee gegevens, het gregoriaans en het religieuze element,
spreken mij zeer aan. Ik voel een taak om die twee symfonieën – aan de
Gothique ben ik ook al bezig – voor het voetlicht te brengen.”
Op de website www.paulhoudijk.nl zijn naast de publicatie Maarschalkerweerd &
Zoon – in kerkorgels ook andere publicaties te vinden, alsook geluidsfragmenten en
foto’s van het Maarschalkerweerd-orgel in de Utrechtse Ste.-Catharinakathedraal.
Met toestemming en dank overgenomen uit maandblad ‘de Orgelvriend’, mei 2009.

Agenda
Voor onze uitgebreide agenda verwijzen we naar onze website:
www.kdov.nl. Graag zien we uw agendaberichten, concertaankondigingen,
jubilea etc. tegemoet: webmaster@kdov.nl.. (BH; juni 2009)

Berichten
Viering 450 jaar bisdom Roermond
Op zondag 10 mei is het jubileumjaar liturgisch geopend met een feestelijke
mis om 10.30 uur in de Roermondse kathedraal. Aan deze viering hebben
zingend deelgenomen de korencombinatie Tegelen-Venlo o.l.v. Ludy Rours,
een projectkoor uit de koorkring Echt o.l.v. Har van Pol, een projectkinderkoor
onder leiding van Joke Halmans, alsmede een blazersensemble. Het orgel is
bespeeld door Jean-Pierre Steijvers en Jan van Ginkel Om 15.00 uur was er in
de kathedraal een concert door studenten van de Hogeschool voor muziek
Kreato te Thorn.
Een kalender van alle activiteiten in het jubileumjaar kunt u vinden op de
website http://www.bisdomjubileum.nl . (BH; mei 2009; NSGV Roermond)
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Centrale uitreiking onderscheiding jubilerende koorzangers
Het is traditie dat elk jaar rond de viering van het Sint Cecilafeest de
jubilerende koorzangers van de kerkkoren in de parochies gehuldigd worden.
Normaliter gebeurt dit in eigen kring en geschiedt de uitreiking van de
onderscheidingen door de pastoor. Om de nauwe band tussen de kerkkoren,
het bisdom en de diocesane afdeling van de Nederlandse SintGregoriusvereniging - waarin alle kerkkoren verenigd zijn - te onderstrepen zal
bisschop Frans Wiertz dit jaar de onderscheidingen zelf aan de jubilarissen
uitreiken, mede vanwege het 450-jarig bestaan van het bisdom, in welke
periode kerkkorenen een grote rol hebben gespeeld. De onderscheidingen
zullen centraal worden uitgereikt. Deze uitreiking vindt plaats op zondag 22
november om 15.00 uur tijdens een gebedsdienst in de kathedraal van
Roermond. Daaraan vooraf gaat een dagprogramma dat om 11.30 uur begint
met een eucharistieviering in de kathedraal. De kerkkoren hebben hierover
intussen een brief ontvangen. (BH; mei 2009; NSGV Roermond)
Clinic over blaasmuziek en liturgie
Kerkmusicus Gerard Sars geeft op woensdag 22 juli in congrescentrum
Rolduc een clinic over het gebruik van blaasinstrumenten en orgel in de
liturgie. Deze clinic is onderdeel van de Handel-/orgeldag die het Wereld
Muziek Concours (WMC) in samenwerking met de Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg (SOL) en het Bisdom Roermond organiseert.
Hoogtepunt van het programma is het Coronation Concert van Collegium Ad
Mosam o.l.v. Huub Ehlen, ’s avonds om 20 uur in de Rodahal. (BH; mei 2009;
NSGV Roermond)
Cursus Gregoriaans te Stramproy met succes afgesloten
Op dinsdag 17 februari werd in Stramproy voor de vijfde achtereenvolgende
keer de cursus gregoriaans afgesloten met de uitreiking van een certificaat
aan de 16 cursisten die onder leiding van Cyriel Tonnaer aan de cursus
hebben deelgenomen. Binnenkort start de zesde cursus voor deze
enthousiaste groep cursisten. Aan deze cursus nemen ook twee dames deel.
Het gregoriaans begint ook zijn weg te vinden onder de dames.
Een zeer bemoedigend teken! (BH; mei 2009; NSGV Roermond)
Europa Cantat XVII Utrecht Festival
Het festival EUROPA CANTAT wordt al sinds de
jaren 60 georganiseerd door de Federatie voor
jonge Koren en Zangers. Het vindt eenmaal in de
drie jaar plaats. Dit is het 17e festival, voor het eerst
in Nederland. Van 17 t/m 26 juli zijn in er in Utrecht
workshops, concerten en open podia. (BH; mei
2009; Europa Cantat)
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Zangdag te Veghel met Tom Löwenthal
De zangdag in Veghel zal geheel staan in het teken van
composities van Tom Löwenthal, die zijn liederen zelf zal
instuderen!
Noteert u nu alvast de datum: zaterdag 14 november 2009.
(BH; mei 2009; DSGV Utrecht)
SOL orgelreis West- en Frans Vlaanderen
De contouren van de orgelreis beginnen langzaam zichtbaar te worden. Het
plan is om orgels te bezoeken o.a. in Leuven, Gent, Brugge, St. Omer,
Béthune, Oostende en Kortrijk. Daarbij tracht SOL weer een mix te vinden van
oude en nieuwe, grote en kleine orgels. De reis zal plaatsvinden zondag 4 tot
en met vrijdag 9 oktober 2009. De precieze deelnameprijs is nog niet bekend,
aangezien men nog bezig is accommodatie, lunches en dergelijke te regelen.
Het streven is het prijspeil van 2008 te handhaven (€ 475,00 p.p. voor een
tweepersoonskamer en € 550,00 p.p. voor een eenpersoonskamer).
Aanmelden voor deze reis is mogelijk via http://www.stichtingsol.nl/nieuwsbrief/sol_nieuwsbrief_maart2009.pdf. (BH; maart 2009; SOL)
Goedkeuring liturgische gezangen:
Landelijk voorzitter NSGV dringt aan op samenwerking
Sinds enige tijd is de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) bezig
met het opstellen van een lijst van goedgekeurde gezangen.
De gelovigenboekjes van Gooi en Sticht (De Bron van
Christelijke Geest) hebben inmiddels een kerkelijk imprimatur.
Tijdens het symposium van Code-Music heeft de landelijk
voorzitter van de NSGV Richard Bot aan de bisschoppen
gevraagd om het contact met de Nationale Raad voor Liturgie
te herstellen. Hij bood namens de Nederlandse Sint-Gregorius
Vereniging (NSGV) aan om mee te werken aan het opstellen van criteria voor
het goedkeuren van liturgische gezangen. Bisschop De Jong zegde toe, te
informeren naar de onbeantwoorde correspondentie met de NRL. Bisschop
Hurkmans deed geen toezegging in een rol voor de NSGV en Code-Music bij
de goedkeuring van gezangen. Overigens bevestigde bisschop Hurkmans in
het gesprek dat wij als bestuur met hem voerden, dat het bij de goedkeuring
van de gezangen niet alleen zou moeten gaan om theologische en literaire
criteria, maar ook om muzikale criteria. In het april nummer van het KDOVblad
kunt u dit in detail teruglezen onder Symposium Code-Music. (BH; mei 2009;
NSGV)
Nicolaasmis in première tijdens diocesane korendag
Op zaterdag 3 oktober a.s. zal, in het kader van het 450-jarig bestaan van het
Bisdom Haarlem-Amsterdam, een grote zangbijeenkomst voor kerkkoren
gehouden worden in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem. Tijdens deze koren18 | KDOV-blad zomer 2009

dag zal onder andere de Nicolaasmis van Jan Valkestijn geoefend worden.
Een bespreking van deze compositie vindt u in het nummer van Doorgeven
(het tweede nummer van de lopende jaargang) dat deze week naar de
abonnees verstuurd wordt.
Aan alle kerkkoren in ons bisdom is inmiddels een folder verstuurd waarin het
programma voor deze dag is opgenomen en waarbij een aanmeldingsformulier
is gevoegd. Wie de folder niet gehad heeft kan deze alsnog opvragen bij ons
kantoor of anders de folder en het aanmeldingsformulier downloaden. Op het
moment dat deze Nieuwsbrief gemaakt werd waren er al 300 aanmeldingen
voor het groot Jubileumkoor dat de meerstemmige mis zal uitvoeren. Maar er
is ook nog behoefte aan koren die de volkszangpartij voor hun rekening willen
nemen, vooral de jeugdkoren zijn hiertoe van harte uitgenodigd!
Wie een indruk wil krijgen van de partituur kan fragmenten bekijken op
www.anniebank.nl (onder ‘demopartituren’) of een gratis demopartituur
aanvragen per telefoon bij de uitgeverij Annie Bank Edition: 020-4412202.
Diocesaan opleidingscentrum kerkmuziek in Haarlem
De NSGV-afdeling in het bisdom Haarlem-Amsterdam start in september 2009
met een opleidingscentrum waar diverse cursussen gegeven worden voor
dirigenten, organisten, cantores en koristen op verschillende niveaus. Alle
cursussen vinden plaats in Haarlem op zaterdagen.
De gezamenlijke koorklas vormt het hart van het opleidingscentrum. Daar
ontmoeten de deelnemers elkaar en staat de praktijk van de kerkmuziek – in al
zijn veelzijdigheid – centraal.
Vorige week heeft ieder parochiebestuur drie folders ontvangen met informatie
over het opleidingscentrum en het verzoek deze door te geven aan degenen
die daarvoor in aanmerking komen.
Vanaf september 2009 zal op circa 20 zaterdagen per seizoen les gegeven
worden. De volgende cursussen staan gepland:
• Oriëntatiecursus dirigent/cantor/korist (6 bijeenkomsten);
• Basiscursus dirigent, niveau 1 en 2 (12 bijeenkomsten);
• Basiscursus organist, niveau 1 en 2 (12 bijeenkomsten);
• Basiscursus kerkmuziek (6 bijeenkomsten).
Het is mogelijk om in één seizoen meerdere cursussen te volgen (korting
10%). Alle lessen worden gehouden in Haarlem, op loopafstand van station
en parkeergarage. De folder is opvraagbaar via nsgv@bisdomhaarlemamsterdam.nl of per telefoon: 023-5112686.
U kunt de folder downloaden, maar ook kunt u een gedrukt exemplaar aanvragen per e-mail of per telefoon (023) 511 26 86.
(BH/RH; juni 2009; NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam)

Cursus ‘Gregoriaans zingen’
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Wie zich de kunst van het gregoriaans zingen eigen wil maken kan in het
komende najaar in Edam terecht. Naar aanleiding van een succesvolle
workshop op 9 mei jl. zal Mark Heerink een cursus van zes avonden leiden
waarin de deelnemers het notenschrift leren ontcijferen, de nodige achtergrondinformatie krijgen en vooral veel zullen zingen! De lessen worden gegeven op de dinsdagen 1, 15 en 29 september, 13 en 27 oktober en 10
november van 19.30-21.30 uur in de H.Nicolaaskerk aan de Voorhaven 126 te
Edam. De kosten van deelname bedragen € 30,00 per persoon. U kunt zich
rechtstreeks aanmelden bij de docent Mark Heerink, tel. 06 23400843, e-mail:
m.heerink@planet.nl
(BH; juni 2009; NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam)
Herma van Piekeren leidt masterclass voor kinderkoordirigenten
De jaarlijkse studiedag voor kinderkoordirigenten heeft dit jaar de vorm van
masterclass. Drie deelnemers krijgen de kans om in de vorm van een
masterclass te werken met een ad-hoc-kinderkoor. De bekende kinderkoordirigent Herma van Piekeren (ze is onder andere verantwoordelijk voor de
kinderzang in musicals als ‘The Lion King’ en ‘Ciske de Rat’) zal de dirigenten
instructies geven om tot een beter resultaat te komen. Ook de andere
deelnemers aan de studiedag zullen hier veel van kunnen opsteken!
De Masterclass voor kinderkoordirigenten wordt gehouden op zaterdag 19
september a.s. in de Willibrorduskerk, Westerweg 267 te Heiloo. De dag
begint om 10.30 uur en eindigt om 14.15 uur.
Alle kinderkoordirigenten uit ons adressenbestand ontvangen een folder.
(BH; juni 2009; NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam)
Concours voor kinderkoren op 13 maart 2010
Na het grote succes van het concours voor kerkkoren in oktober 2008 zal er
op zaterdag 13 maart 2010 in Haarlem een groot kinderkorenconcours worden
gehouden. Voor de deelnemende kinderkoren zijn er dan prijzen te winnen in
de vorm van een beker en een geldbedrag dat bijvoorbeeld besteed kan
worden aan de aanschaf van nieuwe materialen (koorkleding, instrumenten) of
een uitgaansdag. Maar de belangrijkste winst van het meedoen aan dit
concours is de impuls die er van uitgaat om extra te werken aan verbetering
van de kwaliteit.
Noteer de datum vast in de agenda, nadere informatie volgt na de
zomervakantie. (BH; juni 2009; NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam)
Symposium ‘Zingen met jongeren, jeugd en kinderen’
De Stichting Vocaal Talent Nederland organiseert in samenwerking met de
Koorbiënnale Haarlem een symposium die zowel voor beginnende kinderkoordirigenten als voor professionals interessant is. In diverse workshops
wordt aandacht besteed aan onder andere stemvorming, bodywork, choreografie, repertoire, gehoorontwikkeling en repetitietechniek.
(BH;juni 2009; NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam)
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Landelijke studie- en repertoiredag NSGV rond twee nieuwe ordinaria.
Op deze landelijke studie- en repertoiredag op zaterdag 20
juni 2009, 10.00 – 15.00 uur in de N.H. Grote Kerk,
Kerkstraat 20 te ’s-Hertogenbosch hebt u de unieke kans
om al zingend kennis te maken met twee nieuwe ‘missen’:
de Sint-Jansmis van Maurice Pirenne en een nieuwe ‘mis’
voor
kinderkoor,
jongerenkoor,
gemengd
koor,
gemeenschap, orgel en piano op teksten van Jan Duin en
muziek van Jan Raas. Een aantal inleiders zal de werken
nader toelichten en ingaan op nieuwe ontwikkelingen.
In de ochtend houdt prof. dr. Martin Hoondert, bijzonder
hoogleraar Muziek en Christendom vanwege de NSGV aan
de Universiteit van Tilburg, tevens lector aan Fontys
Hogescholen, een lezing onder de titel ‘Van ordinarium naar muzikale liturgie:
nieuwe ontwikkelingen in ordinarium- en propriumgezangen’. De beide
ordinariumcomposities worden toegelicht door Siem Groot en Jeroen Felix. 's
Middags wordt een concert gegeven door de Schola Cantorum en organist
Veronique van den Engh onder leiding van rector cantus Jeroen Felix.
Aanmelding vóór 8 juni 2009 bij het landelijke secretariaat van de NSGV,
Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht, info@nsgv.nl – èn door gelijktijdige overmaking van € 30,00 (incl. koffie, thee, aperitief, lunch en bladmuziek) op Postbankrekening 437005 t.n.v. Ned. Sint-Gregoriusvereniging.
o.v.v. ‘Studie/repertoiredag 2009’
De studie- en repertoiredag wordt georganiseerd door de NSGV i.s.m. de
diocesane afdeling Den Bosch van de NSGV en de bijzonder hoogleraar/lector. (BH; DSGV Den Bosch; april 2009)
Internationale Koorbiënnale jubileert met eerbetoon aan de Noordelijke
koortraditie
Luisteren, zingen en leren in Haarlem
Van vrijdag 26 juni tot en met zaterdag 4 juli staat Haarlem in het teken van de
lustrumeditie van de Internationale Koorbiënnale. De lustrumeditie van het
tweejaarlijkse festival heeft als thema ‘De Noorderlingen komen!’, en brengt
daarmee een eerbetoon aan de vocale ensemble muziek van Scandinavië en
de Baltische landen. In deze landen bloeit de vocale- en koortraditie als
nergens anders in het Europese taalgebied.
Nadere informatie: www.koorbiennale.nl .
(BH;juni 2009; NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam)
'Meester' Doevendans zette dirigenten in beweging
Afgelopen zaterdag 18 april vond weer de traditionele dirigentendag 'Afkijken
bij de meester' plaats in Den Bosch. Deze dag trekt ieder jaar meer
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belangstellenden. De meester was dit jaar Kees Doevendans, bekend van de
voormalige dirigentencursussen van de Gregoriusvereniging en momenteel
van het Centrum voor Amateurkunst; hij is als kerkmusicus werkzaam in SintOedenrode. De meester richtte zich deze keer vooral op repetitietechniek, o.a.
vanuit de Anglicaanse mis van zijn eigen hand. Hij wist de aanwezigen letterlijk
en figuurlijk in beweging te brengen. Ook was er die dag gelegenheid om met
Ramon van de Boom van het Centrum voor Amateurkunst een gesprek te
hebben over mogelijke deelname aan een dirigentencursus. De dag 'Afkijken
bij de meester' vindt ieder jaar plaats op de zaterdag na Pasen, dus in 2010 op
10 april. De meester die dan komt is ook al bekend: onze landelijk voorzitter
Richard Bot. (BH; DSGV Den Bosch; april 2009)
Nationaal Middenkoorfestival
Het vierde Nationaal Middenkorenfestival vindt plaats
op zaterdag 3 oktober 2009 in de H. Antonius Abt
parochie, Scheveningseweg 233 te Den Haag. De
opzet van het festival is gewijzigd met een nieuwe
indeling volgens leeftijdscategorieën. Er zijn voortaan drie categorieën die de
leeftijdsopbouw van de deelnemende koren volgen:
• Dynamisch: gemiddelde leeftijd 26-30 jaar
• Liturgisch: gemiddelde leeftijd 30-45 jaar
• Klassiek: gemiddelde leeftijd vanaf 45 jaar
Deze benamingen zijn bedoeld om een naam te geven aan de betreffende
categorie. Zij geven uitdrukkelijk niet een typering van het soort repertoire of
karakter van de koren in de betreffende categorie. Het festival start om 10.00
uur en zal om 17.00 uur zijn afgelopen.
Het deelnamebedrag bedraagt € 90,00 per koor inschrijvingskosten plus
€ 6,00 per deelnemend lid. Leden van Code-X Music krijgen € 25,00 korting op
het totaalbedrag.
Informatie: www.code-music.nl (BH; DSGV Den Bosch; april 2009)
Workshop stemvorming met kinderen
Op dinsdagavond 7 juli van 19.00 tot 22.00 uur vertelt Caro Kindt, docent aan
de Kinderkoor Academie Nederland, hoe u kunt werken aan stemvorming met
uw kinderkoor. Aan de orde komt o.a. hoe je bij kinderen een vrij en ongeremd
stemgebruik kunt bereiken, hoe je de conditie van hun stem kunt vergroten, en
hoe je bij hen ook in het dagelijks leven een gezond stemgebruik kunt
bevorderen. De kosten voor deelname bedragen € 20,00. U kunt zich
aanmelden via e-mail: rvandenboom@cvakunst.nl.
(BH; DSGV Den Bosch; april 2009)
Korenmarkt in Breda
Koorplein Noord-Brabant organiseert de jaarlijkse Korenmarkt op zaterdag 27
juni in De Nieuwe Veste in Breda. Het belooft een boeiende en leerzame dag
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te worden, ditmaal rond het thema 'Koor en instrumentaal ensemble'.
Docenten zijn o.a. Lucie Hillen (stemvorming), Martien van Woerkum
(uitvoeringspraktijk) en Arjan van Baest (arrangeren & repertoire). De heer
André Meijster, directeur van de KCZB, komt informatie geven over de soms
ingewikkelde belastingtechnische kanten van het inhuren van
instrumentalisten voor een koorbegeleiding. Natuurlijk wordt er in de
verschillende workshops veel gezongen! De dag wordt afgesloten met een
gezamenlijke presentatie, waarin o.a. het resultaat van de verschillende
workshops te horen zal zijn. Hierbij klinkt muziek van o.a. Fauré (delen uit
Requiem), Brahms (Liebeslieder) en Elgar (Bavarian Highlands).
De kosten voor deelname bedragen € 10,00, inclusief lunch. Het complete,
gedetailleerde dagprogramma is te vinden op www.koorplein.nl.
Via deze website kun u zich ook aanmelden.
BH; DSGV Den Bosch; april 2009)
Organistenbank DSGV Haarlem-Amsterdam
De NSGV Haarlem-Amsterdam krijgt regelmatig vragen binnen van parochieen koorbesturen die op zoek zijn naar een organist, niet alleen voor het
vervullen van een vaste functie, maar ook voor een tijdelijke vervanging
wegens ziekte of vakantie, alsmede voor de muzikale begeleiding van
uitvaartvieringen. Men wil deze besturen graag van dienst zijn, maar men weet
nauwelijks welke organisten beschikbaar zijn. Graag wil het DSGV-bestuur in
contact komen met amateur- en professionele organisten die in staat en bereid
zijn om – eventueel naast hun huidige functie – in het weekend of doordeweeks te spelen in vieringen. Opgave bij Mark Heerink, m.heerink@planet.nl
of 06-23400843. U krijgt dan een formulier toegestuurd waarmee u zich voor
de organistenbank kunt inschrijven.
(RH; NotaBene, mei ’09)
Website en logo KVOK
Onlangs is de website van de Koninklijke Vereniging voor Organisten en
Kerkmusici (KVOK) online gegaan. De site is ontworpen door het grafisch
ontwerp- en designbureau Zeusartworks te Veenhuizen. De KVOK heeft drie
websites. De verenigingssite www.kvok.nl bevat onder meer informatie over de
doelstelling van de vereniging, over het bestuur, de redacties en de afdelingen.
KVOK-leden kunnen op deze website alle informatie vinden over de afdeling
waartoe zij behoren en over de activiteiten die daar ontwikkeld worden. De
andere twee KVOK-sites zijn gelieerd aan de verenigingsbladen ‘Het Orgel’
(www.hetorgel.nl) en ‘Muziek & Liturgie’ (www.muziekenliturgie.nl); deze
worden beheerd door de respectievelijke redacties. Behalve een nieuwe
verenigingssite heeft de KVOK ook een logo, ontworpen door hetzelfde
bureau. De ontwerper heeft onder meer willen benadrukken dat de vereniging
dynamisch is. Dat is vooral te zien aan de wijze waarop de orgelpijp en de
muziekbalk vormgegeven zijn.
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(RH; NotaBene, april ’09)
Centrum voor de Kerkzang
Om een zieltogend bestaan om te buigen is bovengenoemde
organisatie bezig om een professionele organisatie op te
zetten ten behoeve van de vocale protestantse kerkmuziek.
Het Centrum wil zich richten op cantorijen, liturgen en
kerkmusici. Hoe doen ze dat? “Door het aanbieden van een
pakket aan producten zoals het organiseren van lieddagen of
liedavonden zowel plaatselijk als regionaal. Het organiseren
van seminars waarin gewerkt wordt met nieuwe liederen. Het uitgeven van
ondersteunend materiaal voor cantorijen en kerkmusici. Onder de naam
KERKZANG.NL starten we binnenkort een bureau in Amersfoort waar Anje de
Heer de scepter zal zwaaien”. (RH)
Website www.orgelmuziekweb.nl
Met de slogan “Voor al uw vragen op orgelgebied” kun je altijd nog eens
een poging wagen op bovenstaande site. Doe er uw voordeel mee.
(RH; NotaBene, april ’09)
Susanna Veerman organist St.-Augustinuskerk Amsterdam
Per 1 mei 2009 is Susanna Veerman aangesteld als hoofdorganist van de St.Augustinuskerk in Amsterdam. Daar bespeelt zij het tweeklaviers-orgel dat
Cavaillé-Coll in 1881 bouwde voor de rooms-katholieke schuilkerk 'De Spin'
aan het Rusland, en dat bekend werd door opnamen van Henk Klop, Piet van
der Steen en anderen. Tot 1 mei was Lubbert Gnodde eerste organist en
Susanna Veerman tweede organist en cantor bij het koor (sinds 1999). (RH;
De Orgelvriend, mei '09)
Onderscheiding voor Aart de Kort
De ‘Commission Supérieure des Récompenses’ van de
‘Société Académique d’Education et d’Encouragement
‘Arts – Sciences – Lettres’ heeft in april j.l. vijf onderscheidingen toegekend aan Nederlanders die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Franse orgelcultuur. Onder hen ook ons KDOV-lid Aart de Kort, organist van de Kathedraal H.H. Laurentius en Elisabeth te
Rotterdam. Hij krijgt het Diplôme d’Argent uitgereikt voor
zijn vertolkingen van minder bekend Frans repertoire en
voor de promotie en begeleiding van Franse kerkmuziek.
In 2006 werkte hij mee aan het Festival d’Orgue de
Roquevaire en voor dit jaar heeft hij een uitnodiging voor het festival van
Carcassonne. (RH; De Orgelvriend, juni ’09)
Orgelconcerten
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Ruim 1300 orgelconcerten staan er in de ‘Zomeragenda 2009’ van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (de vroegere KNOV/GOV). Als
we bedenken dat het om de maanden juni t/n september gaat (dus vier
maanden) komen we in ons land uit op gemiddeld ruim 10 orgelconcerten per
dag. Nederland Orgelland op z’n best! (RH)
Mini-symposium rond Jan Nieland
Op zaterdag 13 juni vindt in de Plebanie van de Kathedrale basiliek Sint Bavo
te Haarlem een mini-symposium plaats over de organist/componist Jan
Nieland (1903-1963). Het symposium begint om 12.00 uur met een door Frits
Zwart uitgesproken “In memoriam Eduard Nieland”. Daarna volgen
voordrachten van Wim Klaassen (biografie Jan Nieland), Ton van Eck (over de
betekenis van zijn orgel- en miscomposities) en Klaas Trapman (over de
betekenis van Jan Nieland als pianocomponist). Om 15.00 uur is er in de
Kathedrale basiliek een concert met werken van en rond Jan Nieland (eerste
organist van het Willibrordus-orgel) door Ton van Eck (orgel) en Klaas
Trapman (piano). Toegang vrij, collecte na afloop.
(RH; De Orgelvriend, juni 2009)
Eerste Leidse Orgelmagazine
Stichting Orgelstad Leiden (SOL) heeft op 29 april het eerste ‘Leidse Orgelmagazine’ uitgebracht. Het magazine kan gevonden worden op de website
van SOL: www.stichtingorgelstadleiden.nl en kan daarvan gedownload worden! Veel interessante informatie. (RH; De Orgelvriend/NotaBene, juni ’09)
CD-presentatie Raalte
Op 13 juni wordt in de Basiliek van de H. Kruisverheffing te Raalte de cd
‘Prière’ gepresenteerd, waarop Toon Hagen het Adema-orgel bespeelt, dat in
2008 in deze kerk geplaatst werd. Op de cd speelt hij werken van César
Franck (Prière, Fantasie en do), Camille Saint-Saëns (Prélude et Fugue 3,
Troisième Fantasie), Henk Klop (De Profundis), Frank Martin (Agnus Dei) en
Hendrik Andriessen (Sonata da chiesa). Tijdens de presentatie speelt Toon
Hagen naast een paar werken die ook op de cd staan, ook enkele andere
werken en een improvisatie. Na afloop is de cd te koop.
(RH; NotaBene, juni ’09)
KCZB-cursus ‘Psalmen door de eeuwen heen’
De Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) organiseert in september/oktober 2009 een dirigentencursus ‘Psalmen door de eeuwen heen’. In deze
cursus wordt zowel liturgische als concertante psalmcomposities uit de afgelopen eeuwen behandeld. De composities worden in historisch perspectief
geplaatst en er wordt ingegaan op de uitvoeringspraktijk alsmede op de wijze
van repeteren en slagtechniek.
Docenten zijn Gerben van der Veen en Geke Bruining-Visser. De cursus wordt
gegeven op zaterdag 26 september, 3 en 10 oktober van 10.00-16.00 uur in
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het kerkgebouw ‘Luctor’ (Mheeneweg-Noord 1) te Oldebroek. Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Gerben van der Veen (0513-671401) of J.
Gooijer (0348-402966 / 06-14605960). Meer info ook op www.kczb.nl (RH;
NotaBene, juni ’09)
2000 Koorleden zingen voor jarig bisdom op Parade
"Stop, hó, even wachten." Resoluut legt dirigent Véronique van den Engh
het 2000-koppige koor in de tent voor de Sint-Janskathedraal in Den Bosch
even het zwijgen op. "Het lied moet dóórstromen! Jullie moeten het volk
straks mee op sleeptouw nemen, dat is de functie van een koor. We proberen het nog een keer, maar dan een fractie lichter en sneller." De koorleden
heffen hun lied geduldig opnieuw aan, maar wederom niet voor lang. Van
den Engh is streng. Ze heeft zich een fors karwei op de hals gehaald. In
anderhalf uur moet ze 2000 leden van tal van Brabantse koren klaarstomen
om straks gezamenlijk de eucharistieviering op te luisteren waarmee het
Geloofsfeest van het bisdom wordt afgesloten.
En dat moet goed gaan. De lijst van prominente bezoekers is enorm. Onder
anderen de monseigneurs Bluyssen, Lescrauwaet, Van Luyn, Eijk, Van de
Hende en De Jong zijn deze zaterdagmiddag te vinden op de Parade. Evenals
kardinaal Danneels, aartsbisschop van Brussel, en monseigneur
Bacqué, als vertegenwoordiger van het Vaticaan.
Afzonderlijk hebben de
koren al veel langer
geoefend. "Een week of
zes, elke week een half
uur", vertelt Nell Gielen van
het kerkkoor uit Niftrik. Jan
Dingemans uit Kaatsheuvel
is onder de indruk. "Dit
maak je maar één keer
mee."
Voor het bisdom 'sHertogenbosch is de mis op
de Parade in elk geval
uniek, vertelt woordvoerder
Michiel Savelsbergh. "We
hebben nog nooit zoveel
koormensen samen gehad.
De belangstelling was zelfs nog groter, we hebben 10.000 partituren van de
mis verstuurd." Het betreft dan ook niet zo maar een eucharistieviering. De St
Jansmis is geschreven door priester en componist Maurice Pirenne. Tot
februari vorig jaar was hij organist van de Sint-Janskathedraal. Een maand
later overleed hij. "Deze mis is eigenlijk een ode aan hem", zegt Savelsbergh.
"We hopen dat hij meeluistert."
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De tent op de Parade is te klein voor alle belangstellenden die mee willen
zingen of bidden. Na het openingslied vraagt bisschop Antoon Hurkmans ze
eerst om een moment stilte. "Niet alles is goed gegaan in 450 jaar bisdom.
Laten we daar even aan denken voor we gaan vieren."
De bisschop is 'diep onder de indruk' van het koor en de belangstelling voor de
mis. Eerder tijdens de feestweek liet de bisschop weten ondanks de vergrijzende kerk te geloven in een toekomst met jongeren. De leden van kinderkoor
't Carillon uit Oisterwijk moeten hoopgevend voor hem zijn. Staand aan de
zijkant zingen ze de mis mee. "Dit is een hele ervaring", zeggen Larissa op 't
Hoog (13) en Shannon Dommeck (12). "En ook wel moeilijk. Wij zijn sopraan,
maar vandaag wordt er wel erg hoog gezongen."
(BH; mei 2009; Brabants Dagblad/Joris Roes)
Tweede van Baaren Kerkkorenconcours
Op zaterdag 31 oktober 2009 vindt de tweede editie plaats van het Van
Baaren Kerkkorenconcours. Maximaal twaalf liturgische R.K. koren uit de
provincie Utrecht kunnen (van) zich laten horen in de Aloysiuskerk te Utrecht.
De winnaars wacht een prijzengeld van in totaal bijna € 7.000,-.
Nieuw is dat er voor de verplichte werken een tweetal compositieopdrachten
zijn gegeven. Een door Marjet de Jong nieuw geschreven lied, getiteld ‘Mag zo
het Woord’ werd getoonzet door componisten Ronald Pes en Arjan van Baest.
Ieder deelnemend koor maakt een keuze uit een van deze werken. Daarnaast
mag het koor zelf twee liederen selecteren; een op basis van de liturgie van de
zondag (1 november, Allerheiligen) én een vrij keuzewerk.
De vierkoppige jury, bestaande uit professionele (kerk)musici, beoordeeld de
koren onder voorzitterschap van prof. dr. A.C. Vernooij. Voor de eerste drie
koren zijn geldprijzen beschikbaar van respectievelijk € 3.000,-,€ 2.000,- en
€1.000.-. Daarnaast wordt er onder de aanwezigen een publieksjury samengesteld. Ook zij kiezen een winnaar die een cheque ter waarde van € 750,ontvangen. Het prijzengeld kan worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van het koor.
Het kerkkorenconcours wordt financieel mogelijk gemaakt door de Van Baaren
stichting. Deze werd in 1956 opgericht door Lambertus Hendricus van Baaren
met als doel: ‘het ondersteunen van grote gezinnen en huisvesting voor
senioren’.
Inmiddels is het stichtingsdoel uitgebreid naar een bredere maatschappelijke
betrokkenheid in Utrecht en directe omgeving.
Het concours is specifiek bedoeld voor R.K. koren uit de provincie Utrecht.
Deze koren worden dan ook van harte uitgenodigd zich aan te melden voor
het concours. Dat kan via de website www.kerkkorenconcours.nl.
(BH; mei 2009; RKnieuws.net)
Kinderen leren kerkorgel spelen
In Brunssum start binnenkort een project om kinderen vanaf drie jaar kerkorgel
te leren spelen. Daarvoor wordt een kinderorgelclub opgericht waar in kleine
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groepjes les wordt gegeven. Alle basisscholen krijgen een introductie.
Het initiatief komt van organist/componist Gerard Sars uit Sint Odiliënberg die
al eerder soortgelijke clubjes startte in zijn eigen woonplaats en in Roermond.
Het gaat er daarbij om, om kinderen te laten kennismaken met muziek, hun
leren improviseren. Daarnaast is het de bedoeling de orgelmuziek te
behouden, want het aantal orgelspelers daalt, terwijl in Limburg nog
honderden kerkorgels staan. Het kost vaak moeite kerkbesturen ervan te
overtuigen dat kinderen kerkorgel kunnen spelen.
In Brunssum trof hij een heel open sfeer aan. Pastoor Vincent Goulmy vindt
het kerkorgel bij uitstek geschikt voor kinderen, al zijn hun beentjes vaak nog
kort om bij de pedalen te kunnen. “Je kunt met heel weinig inspanning heel
veel klank maken”, legt hij uit.
Vóór de club start moet er nog een aantal praktische zaken geregeld worden.
Zo moet er iemand zijn die de lessen begeleidt en ervoor zorgt dat de kinderen
in de pauze limonade kunnen drinken! Een oproep aan andere parochies:
Neem dit prachtige initiatief over!!! In het belang van de kinderen en in het
belang van het behoud van de orgelmuziek.
(BH; maart 2009; BisdomRoermond/Nieuws van de NSGV)
Contactdag ISOK op 3 oktober 2009
De ISOK wil gecommitteerden voor de kerkmuziek en andere deskundigen op
het terrein van de opleiding kerkmuziek van harte uitnodigen op zaterdag 3
oktober 2009 van 10.00 tot 14.00 uur op een nog nader te bepalen locatie in
Utrecht. De inloop is vanaf 9.30 uur. De ISOK biedt u een lunch aan om 13.00
uur. Aanmelding gaarne vóór 18 september op isok@pkn.nl.
De ISOK heeft tot taak: de kwaliteitsbewaking t.a.v. de kerkmuziekopleiding en
de opleiders; de kwaliteitsbevordering t.a.v. de kwaliteit van de kerkmuziekopleiding op de instituten; de kwaliteitsbevordering t.a.v. de kwaliteit van
kerkmuzikale praktijken middels kwaliteitsbevordering en begeleiding voor
afgestudeerde kerkmusici in hun eigen beroepspraktijk, die gestalte wordt
gegeven in een Post Academische Opleiding (PAO).
De ISOK denkt dat te bereiken door gelijke eindtermen te formuleren voor alle
instituten in het interconservatoriaal overleg van docenten kerkmuziek aan de
conservatoria; inhoudelijk de opleiding door te lopen en te herzien met de
docenten in het interconservatoriaal overleg; gecommitteerden te sturen naar
examens kerkmuziek (gecommitteerden zijn de spil in de kwaliteitsbewaking
t.a.v. de kerkmuziekopleiding); de feitelijke praktijk te (laten) toetsen o.a. via de
beoordeling van de examens en naar aanleiding daarvan te weten te komen
op welk instituut, in welke discipline en in welke mate kwaliteitsbevordering
moet worden nagestreefd.
Wat gaan we (ISOK) doen op 3 oktober aanstaande?
1. Informatie uitwisselen en spreken over uw ervaringen als gecommitteerde,
gesignaleerde knelpunten, oplossingen die u ziet enz.
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2. De ISOK wil in overleg met u komen tot een aantal criteria/uitgangspunten
ten aanzien van de beoordeling van de waarneming tijdens examens
kerkmuziek en de terugkoppeling aan de ISOK.
3. ISOK wil samen met gecommitteerden en andere deskundigen bespreken
hoe de aansluiting van de initiële opleiding is op het werkveld.
4. De ISOK wil de mening van de gecommitteerden om een mogelijk of
noodzakelijk vervolg op de initiële opleiding mede gestalte te geven.
Verdere informatie zie KDOV-website Agenda. (BH; april 2009; ISOK)
Bisschop benoemt mgr. Jan Valkestijn tot erekanunnik
Tijdens een bijeenkomst in de plebanie op de vooravond van Witte Donderdag
2009 heeft bisschop Punt aan mgr. drs. J.W.N. Valkestijn de titel van erekanunnik van het kathedraal kapittel verleend als eerbewijs voor zijn grote
verdiensten voor de kerkmuziek in het bisdom, in het bijzonder zijn jarenlange
inzet voor het Muziekinstituut van de kathedraal Sint Bavo. De bisschop
maakte de benoeming bekend nadat hij de Nicolaasmis van componist
Valkestijn in ontvangst genomen had.
Mgr. drs. Johannes Wilhelmus Nicolaas Valkestijn (geboren in 1928 te
Amsterdam) werd in 1956 tot priester gewijd. Zijn muziekstudies aan het
conservatorium van Amsterdam voltooide hij in 1963. Hij werd daarna
benoemd tot rector cantus van de kathedrale basiliek van Sint Bavo te
Haarlem en tot de directeur van de daaraan verbonden Koorschool, een
functie die hij 26 jaar lang uitoefende. Onder zijn leiding verkreeg het
Kathedrale Koor nationale en internationale faam. In 1982 sloot hij zijn studie
Muziekwetenschap cum laude af. Valkestijn heeft diverse liturgische
composities op zijn naam staan
alsmede
talrijke
wetenschappelijke publicaties op het
gebied van de kerkmuziek.
In 1981 werd hij om zijn vele
werk voor de kerkmuziek geëerd met een benoeming tot
erekapelaan van Z.H. de Paus.
In 1989 werd hij benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje
Nassau en in 1995 ontving hij
‘The Honorary Award of Member of the British Empire’
Op de foto poseren de beide gelukkige ‘monsignori’: (MBE).
Jan Valkestijn draagt in zijn handen de oorkonde
(BH; april 2009; Persdienst
waarmee zijn benoeming tot erekanunnik is vast en
Bisdom Haarlem/Wim Peeters)
bisschop Punt toont partituur van de Nicolaasmis.
Koorschool Sint Bavo 'on tour' in Rome
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In verband met het 450-jarig jubileum van het bisdom Haarlem(-Amsterdam)
heeft de koorschool van de Sint-Bavokathedraal in april/mei 2009 diverse
optredens in Rome gegeven.
Bij graf paus Adrianus.
Ook verzorgden de zangertjes de liturgische gezangen van een feestelijke mis
in de kerk Santa Maria dell'Anima, bij het graf van de Nederlandse paus
Adrianus VI. Voorgangers waren kardinaal Adrianus Simonis, bisschop Jos
Punt, de Haarlemse plebaan Hein Jan van Ogtrop, de Vaticaanse
curiemedewerker Karel Kasteel, Antoine Bodar en enkele andere priesters van
het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daar baden zij ook voor de slachtoffers en
hun nabestaanden van het Koninginnedagdrama in Apeldoorn en voor de
koninklijke familie.
Speciaal concert.
De koorschool verzorgde ook een speciaal concert in de kerk van de Domus
Sancta Martha in Vaticaanstad. Het was een opzienbarend evenement, niet
alleen vanwege de aanwezigheid van enkele curiekardinalen, onder wie
kardinaal Re, maar ook omdat het de allereerste keer was dat er een koor in
deze kerk optrad. De Domus Sancta Martha, gebouwd in opdracht van paus
Johannes Paulus II, biedt onderdak aan de kardinalen tijdens een conclaaf en
ook aan kardinalen en bisschoppen die Rome bezoeken. Het concert werd
door bisschop Punt aangeboden uit dankbaarheid voor de steun van Rome
voor het Hollandse diocees.
VaticaanTV.
Op woensdagochtend 29 april 2009 zong het Sint-Bavokoorschool voor paus
Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein. (BH;
mei 2009; Katholiek Nederland)
Mini-symposium ‘Dromen van kerkmuziek’
Op 27 juni 2009 vindt in Enschede een mini-symposium
plaats. Voor dit symposium nodigen wij u van harte uit. Wij
brengen het graag met extra nadruk onder uw aandacht, want
dit symposium vindt plaats met een speciale reden.
Vanaf januari 1992 stond het Centrum voor de Kerkzang
(CvK) onder leiding van Gerrit Baas. Met Gerrit als
‘voorganger’ draaide het Centrum soepel en met verve. Onder
leiding van Gerrit vond ook de bezinning plaats over de toekomst van het
Centrum, een bezinning die onlangs leidde tot ingrijpende besluiten met oog
op de toekomst. Nu bezinning en besluitvorming hun beslag kregen - in de
vorm van een eigen kantoor, een stafmedewerker en het in gang zetten van
een vernieuwde werkwijze - vond Gerrit Baas dat dit een mooi moment was
om zijn voorzitterschap over te dragen.
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Wij willen dit moment graag markeren en besloten dat te doen met een minisymposium over de toekomst van de Nederlandse Kerkmuziek onder de titel:
‘Dromen van kerkmuziek’ . Dromen, omdat we binnen alle ontwikkelingen in de
praktijk, analyses daarvan, visies daarop en simpelweg al het praktisch bezig
zijn, aandacht willen geven aan visioenen, inspiratie willen opdoen, ons willen
laven aan ideeën en gedachten van de ander, los willen komen van de
beperkingen die tijd en praktijk ons opleggen en ons overgeven aan vergezichten. En dat alles niet om weg te dromen, maar om verrast te raken,
geprikkeld te worden, zuurstof in te ademen en nadien geraakt en bruisend
onze weg en ons werk te vervolgen.
De opzet van de dag is als volgt: zes sprekers laten ons delen in hun dromen,
namelijk: Wim Ruessink (kerkmusicus), Nienke van Andel (theoloog,
promovendus Liedboek en Nieuw Liedboek), Dirk Zwart (kerkmusicus, stg.
Nieuwe Kerkmuziek), Richard Bot (kerkmusicus, vz. NSGV), Jan de Jong
(kerkmusicus, uitgever), Sytze de Vries (theoloog, schrijver liturgische teksten)
en Annemarie de Heer (Kerkmuziekdagen voor de Jeugd). Er is een meezingconcert m.m.v. de cantorij Amici Cantoris o.l.v. Heleen Steenbergen en de
dag wordt afgesloten met een vesper. Daarna is er een receptie. Het geheel
vindt plaats in de Opstandingskerk in Enschede (Zonstraat 7521), de kerk
waar Gerrit Baas als cantor aan verbonden is. Aanvang 10.30 uur (vanaf 10.00
is er koffie e.a. verkrijgbaar); de afsluitende vesper begint om 15.30 uur.
Uw deelname aan deze dag stelt CvK zeer op prijs en dat zal zeker ook het
geval zijn bij Gerrit Baas. Wilt u ons van te voren uw deelname melden i.v.m.
de catering. In de kerk is koffie/thee verkrijgbaar, voor de lunch wordt gezorgd.
In speciale gevallen is er tijdens de receptie ruimte voor een korte toespraak.
Mocht u daar gebruik van willen maken, laat het ons dan weten.
Aanmelding: Irene Gootjes (secr.), Geldropstraat 11, 6843 PV Arnhem;
i.gootjes@planet.nl; 026-381 16 10.
Adres: Opstandingskerk, Zonstraat 9, 7521 HD Enschede
Tijd: 10.30 – c. 16.30 uur (RH; juni 2009: CvK)
De klinkende orgeltochten van 2009
Zes tochten met kerken, orgels en het zomerse landschap van Noord-Holland.
In de ijzersterke formule van de combinatie kerkbezoek, orgelspel en (fiets- )
route slingeren de zes zaterdagse orgeltochten van 2009 kriskras door NoordHolland en brengen grote en kleine, bekende en onbekende orgels tot klank.
Aan deze muzikale verrassingstochten kan iedereen deelnemen zonder zich
tevoren op te geven. Per tocht worden drie welluidende orgels bespeeld door
deskundige en enthousiaste organisten met daarbij toelichting op de specifieke
kwaliteiten van de instrumenten en hun bouwers. Bovendien brengen de
tochten de deelnemers naar kerken die bezichtiging meer dan waard zijn!
In het programma van dit jaar zijn opnieuw bijzondere, niet eerder bezochte
orgels opgenomen zoals het orgel van Vermeulen in de Sint Victorkerk te
Obdam, dat van een onbekende Duitse bouwer uit 1880 in het Open Hof te
Aalsmeer en het nieuwe Pels & Van Leeuwen-orgel in de Ter Coulsterkerk in
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Heiloo. Maar ook instrumenten waar je niet genoeg van kunt krijgen zoals die
in Oosthuizen, Schermerhom en Broek in Waterland bijvoorbeeld. Met
verbindingsroutes die je langs de schoonheid van het landschap voeren.
Al met al een programma dat liefhebbers van orgelspel en historische kerken
niet mogen missen! De tochten zijn op zaterdagen en de aanvang is telkens
om 10.30 uur. De tochten worden afgelegd met eigen vervoer (de tochten zijn
in fiets- c.q. loop- afstanden). Tussen het bezoek aan de tweede en derde kerk
is er een lunchmogelijkheid naar eigen keuze.
Op 18 juli tocht 265 met Ad van Pelt; Obdam 10.30 u RK. St. Victor, Dorpsstraat 149 1713 HE; Hoogwoud 12.00 RK. St. Jans Geb., Herenweg 7 1718
AB; op 15 augustus tocht 269 met Henk Verhoef ; 't Zand 14.30 R. K. OLV
Visitatie, Keinsmerweg 3 1756 AE .
Vooraf opgeven is niet nodig. Deelname is 9,- p.p. incl. programmaboekje,
excl. lunchkosten. Uitvoerige info op internet: zie www.orgeltochten.nl .
(RH; juni 2009; Orgeltochten Noord-Holland).

Orgelbouwnieuws
Medemblik, St. Martinus, kistorgel
En daar staat de complete kist dan in afwachting van
de verhuizing naar een plaats vóór in de kerk.
Bijgaand een foto van het Henk Klop-orgel, dat in
uitgebreide vorm klaar staat om definitief geplaatst te
worden als koororgel in de St. Martinuskerk te
Medemblik.
Dispositie: Holpijp 8, Prestant 8 en Roerfluit 4. (zie
ook KDOV-blad, zomer 2008, blz.25; in Herfst 2008,
blz.24, staat, dat het orgel weer terug is naar de St.
Martinuskerk van Medemblik). De dispositie is na de
verhuizing van Westwoud naar Medemblik hetzelfde
gebleven. Maar de Prestant 8' is nu volledig
geworden en klinkt geweldig in deze kerk. Verder is een pedalen toegevoegd.
Helaas zijn er aanwijzingen dat de kerkmuziek in deze kerk op korte termijn
drastisch op de schop gaat…. (BH;RH; juni 2009)
Obdam, St. Victor
Dik Bankras, koster van de Sint Victorkerk in Obdam, is een
inzamelingsactie gestart voor de uitbreiding van het orgel in de kerk met
drie registers. Het oude hoofdorgel van de Victorkerk is vorig jaar
gerestaureerd. Het plan is om dit orgel nu uit te breiden met registers om de
klank voller te laten worden. Om dit financieel haalbaar te laten zijn is de
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koster gestart met het inzamelen van oude en/of buitenlands geld. Zowel
munten als briefgeld zijn welkom. Enkele jaren geleden hield Bankras een
soortgelijke actie, toen voor een nieuwe kachel. (RH; NHD, 3 febr. ’09)
Inwijding orgel H. Laurentius in Voorschoten
De Laurentiuskerk aan de Leidseweg in Voorschoten is veranderd in een
bouwplaats. De de vloer en de achterste kerkbanken bezaaid met onderdelen
van het monumentale Mitterreither/V.d. Brinkorgel. Er wordt met vier man
gewerkt om de restauratie van het zes meter hoge orgel in juni af te krijgen.
Het inwijdingsconcert is op 27 september. ,,Dan weten we zeker dat het orgel
bespeelbaar is. Want het instrument moet eerst een tijdje acclimatiseren'', zegt
secretaris Wim Warmerdam.
De meeste kerkgangers hebben het monumentale orgel van de Laurentiuskerk
in Voorschoten in hun leven nog nooit gehoord. Pas onlangs kwam er geld om
het al 45 jaar onbruikbare instrument grondig te restaureren. De restauratie
kost alles bij elkaar ruim vier ton. Daarvan is inmiddels 330.000 euro binnen,
waarvan ruim twee ton van Monumentenzorg. De nog benodigde 70.000 euro
hoopt het kerkbestuur te vergaren door een van de 1068 orgelpijpen 'ter
adoptie' aan te bieden.
Foto’s over de voortgangvan de restauratie op: www.benhillen.nl en de site
van de parochie: http://www.rkvoorschoten.nl/ onder: Orgels.
(BH; april 2009; Leidsch Dagblad)
Restauratie Maarschalkerweerd-orgel in Delft nadert voltooïng!
De ingrijpende restauratie van het Maarschalkerweerd orgel van de Maria van
Jessekerk te Delft is bijna afgerond. Op dit moment (juni 2009) is de orgelbouwer Elbertse uit Soest bezig met herintonatie van de 2300 orgelpijpen. Het
instrument kreeg geheel nieuwe mechanieken en een Barker voor het
Hoofdwerk, naar oorspronkelijk concept uit 1893. Tevens werd een nieuwe
speeltafel gereconstrueerd. Na de pneumatisering in de jaren 30 is het nu
weer geheel mechanisch!
Het grootste kerkorgel van Maarschalkerweerd zal (na 6 jaar afwezigheid,
mede veroorzaakt door de kerkrestauratie) op zaterdagmiddag 24 oktober a.s.
om 15:00 uur door de vaste organiste van de kerk Petra Veenswijk feestelijk
worden ingespeeld.
De inwijding zal gedurende de Hoogmis van 25 oktober (om 10:30 uur) in
aanwezigheid van Bisschop Mgr. A. van Luyn plaatsvinden (uitgevoerd wordt
door het parochiekoor “Deo Sacrum” de mis in fis van Widor. Meer informatie
op de website: http://members.ziggo.nl/veenswijkorgel/home.html .
(BH; juni 2009)
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Nieuwe uitgaven / recensies
De Nicolaasmis van Jan Valkestijn t.g.v. bisdomjubileum
Tekst: Bert Stolwijk
De bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. dr. Jos Punt, heeft in december
2008 ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het bisdom aan de
bekende Haarlemse kerkmusicus Jan Valkestijn (* 1928) de opdracht verleend
tot het schrijven van een Nederlandstalige mis. Op woensdag 8 april jl. kon de
componist zijn werk aan mgr. Punt overhandigen, bij welke gelegenheid door
de bisschop aan priester-musicus Valkestijn vanwege zijn grote verdiensten
voor het bisdom en de kathedraal de titel werd verleend van ‘erekanunnik van
het kathedraal kapittel’. We willen u graag kennis laten maken met de
Nicolaasmis.
De naam ‘Nicolaasmis’ is gekozen met het oog op de recente naamswijziging
van het bisdom en verwijst naar de patroon van de stad Amsterdam, de heilige
Nicolaas van Myra. Zijn portret siert dan ook de voorzijde van de partituur.
In de toelichting bij de mis lezen we: “Bouwstenen voor deze miscompositie
werden ontleend aan de tweestemmige ‘Canonmis’ van dezelfde auteur.” En
wie de partituur doorbladert zal al snel constateren dat de canontechniek door
Valkestijn inderdaad veelvuldig is toegepast. Een duidelijk voorbeeld daarvan
is het begin van het ‘Heilig’.

Muziekvoorbeeld 1 Nicolaasmis

Hier is goed te zien hoe de componist uitgegaan is van een tweestemmig
concept (sopraan-alt) en daar een derde stem (bariton) aan heeft toegevoegd.
De mis kan overigens nog steeds door tweestemmig dameskoor uitgevoerd
worden, maar ook een uitvoering door tweestemmig gemengd koor is mogelijk,
alsmede een eenstemmige uitvoering (door kinder- of vrouwenkoor), al
verdwijnt bij de twee laatstgenoemde bezettingen het canonische karakter van
compositie wat naar de achtergrond.
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Volksstem
Een belangrijke toevoeging aan het oorspronkelijke concept is de volksstem.
Het zijn vooral korte motieven die de gelovige gemeenschap geacht wordt
mee te zingen. Daarbij worden de kerkgangers meestal ondersteund door één
of meer koorstemmen, maar aan het einde van een gezang laat de componist
het volk graag zelfstandig zijn weg vinden.

Muziekvoorbeeld 2 Nicolaasmis

Waar het volk niet of nauwelijks genegen is om mee te zingen zou het goed
zijn om een tweede koor – veel parochies beschikken tegenwoordig over
meerdere koren – de samenzang te laten ondersteunen.
Koperkwartet
In de partituur is naast de obligate orgelbegeleiding ook rekening gehouden
met de medewerking van een koperkwartet. Niet alleen ter ondersteuning van
de volkszang, maar ook ter verhoging van het feestelijke karakter van de mis!
(Zie in het bovenstaande voorbeeld de 5 e en 6e notenbalk). Er zijn in uw
parochie of naaste omgeving vast wel twee trompettisten en twee
trombonisten te vinden die de betrekkelijk eenvoudige partijen graag willen
spelen. Maar ook in een uitvoering met alleen orgelbegeleiding zal de
Nicolaasmis goed klinken.
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Onze Vader
Naast de traditionele vaste misgezangen heeft Valkestijn nog meer
terugkerende onderdelen van de eucharistieviering getoonzet. Als voorbeeld
hiervan het Onze Vader. Alhoewel deze door de vele maatwisselingen wat
ingewikkeld kan ogen, zal al zingend blijken hoe goed de melodie het gebed
ondersteunt. Een voorwaarde om de melodie bij de gemeenschap bekend te
maken is uiteraard dat ze met een grote regelmaat gezongen wordt, ook
wanneer de Nicolaasmis niet in zijn geheel uitgevoerd zou worden.

Muziekvoorbeeld 3 Nicolaasmis

Korendag
Alle koorleden en andere zingende gelovigen zijn van harte uitgenodigd om op
3 oktober 2009 naar de Sint-Bavokathedraal in Haarlem te komen. Daar zal de
Nicolaasmis centraal staan tijdens een korendag. ’s Morgens worden de
koorpartijen ingestudeerd door een groot Jubileumkoor, samengesteld uit
diverse koren van ons bisdom. De volkszangpartij wordt tegelijkertijd door een
samengesteld Jeugdkoor ingestudeerd. Vanaf 13.30 uur vindt dan een
generale repetitie plaats waarbij iedereen wordt verwacht die om 15.00 uur wil
deelnemen aan de pontificale eucharistieviering waarin bisschop Punt zal
voorgaan.
* J. Valkestijn: Nicolaasmis. Koor (diverse bezettingen), volkszang ad libitum,
orgel en koperkwartet ad libitum. Annie Bank Edition, Amstelveen, 2009. Tel.
020-4412202. www.anniebank.nl Verkrijgbare
uitgaven: partituur,
koorpartituur, setje blazerspartijen. Bij voldoende belangstelling zal ook een
éénstemmige zangpartij worden uitgegeven.
Nadere informatie over de korendag: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of
023-5112686.
(BH; juni 2009; Doorgeven 2009-2; artikel geschreven door Bert Stolwijk)
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Stichting Nieuwe Kerkmuziek
Begin februari verscheen bij de Stichting Nieuwe Kerkmuziek een cd, een
nieuwe website èn een folder. De cd is bedoeld om een breed publiek kennis
te laten maken met allerlei soorten (klassieke) kerkmuziek van vandaag. De in
totaal 23 (meest vrij korte) stukken beslaan een veelheid aan stijlen: van
Oomen, Löwental tot Huijbers; van Willem Vogel en Dirk Zwart tot en met
Wouter van Belle, Vic Nees of Gert Oost. Maar ook een stuk van Hennie
Vrienten! Een totale speelduur van ruim 74 minuten vooral protestantse en
oeucumenische kerkmuziek.
De website www.kerkmuziek.nu is gebouwd om mensen wegwijs te maken in
het versnipperde veld van kerkmuzikale activiteiten, en om nieuwe producten
uit protestants en katholiek Nederland en uit Vlaanderen aan het publiek te
presenteren.
De folder “Gezocht: liefhebbers van kerkmuziek” is bedoeld om steun te verwerven voor het werk van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek.
Voor wie Dirk Zwart’s boek “Kogels in de Kerk” (eerder besproken in ons
KDOV-blad) heeft gelezen, ligt dit geheel in die lijn. Hij is dan ook adviseur en
contactpersoon.
Voor meer info: Stichting Nieuwe Kerkmuziek, Schiebroekselaan 70 a, 3037
RP Rotterdam, 010-4666862, info@kerkmuziek.nu. (RH)
Alternatief (ge)loven
Van de hand van de onlangs op 30 maart overleden organist Gert Oost
verscheen vorig jaar “Alternatief (ge)loven. Een bundel opstellen over geloven
in muziek. Voor wie zijn stukjes in ‘De orgelvriend’ kent èn les gehad heeft van
deze beminnelijke persoon (zoals ondergetekende) weet dat het een genot is
om deze opstellen te lezen. Een stukje nostalgie gekoppeld aan realiteitszin
met de nodige humor! (RH)
*Gert Oost, “Alternatief (ge)loven”, Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, ISBN
9789023923312, 14,90 euro.
Calvijn en de Nederlanden
Op dinsdag 3 maart werd tijdens de eerste van vier debatavonden over de
Geneefse reformator het boek “Calvijn en de Nederlanden” gepresenteerd. Dit
luxe en rijk geïllustreerde boek (meer dan 200 afbeeldingen), dat onder
redactie van Karla Apperloo-Boersma en Herman J. Selderhuis tot stand
kwam, is voor een belangrijk deel gewijd aan het onderwerp ‘Calvijn en de
muziek’.
*Het boek (incl. cd) kost 24,95 euro en kan besteld worden bij het Instituut voor
Reformatieonderzoekt
te
Apeldoorn,
tel.
055-5775700,
email:
bestellen@tua.nl. Houdt u wel rekening met 9,50 aan verzendkosten! Het boek
kan ook bij diverse boekhandels gekocht worden (zie www.500jaarcalvijn.nl)
en tijdens de tentoonstelling ‘Calvijn & Wij’ (8 mei t/m 31 oktober) in de Grote
Kerk te Dordrecht. (RH; NotaBene, april ’09)
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Bijzonder boek over het gregoriaans
Met de heruitgave van ”Muziek tussen hemel en aarde” van Helene Nolthenius
is een bijzonder boek over de wereld van het gregoriaans na bijna 25 jaar
weer voorhanden. „De muziek waar dit boek naartoe voert, is de echo van een
spiritualiteit die al eeuwen de onze niet meer is: de van de aarde afgewende,
ingekeerde vroomheid van de oude kerk. Buiten haar
muren schamperden heidenen, daverden volksverhuizers, leverden tijden en culturen slag met elkaar.
Binnen haar muren leefden bange gelovigen toe naar
een troost die oude godsdiensten en wijsheden niet
meer geven konden, en die zij in alle volheid zagen
wachten achter de scheidslijn van leven en dood. Ze
zongen zoals ze dachten dat daarginds gezongen zou
worden. Hun stemmen, dachten ze, gingen op in de
hemelse koren. Wie zong, zegt de Griekse kerkvader
Chrysostomos, wist zich ‘omzongen door engelen’.”
Zo begint Helene Nolthenius in 1981 haar boek over
het gregoriaans: ”Muziek tussen hemel en aarde”. Een
opening die direct haar stijl verraadt: verheven, statig, plechtig bijna.
Meeslepend, hier en daar ook bijna lyrisch. En tegelijk hoogstaand,
afstandelijk, wetenschappelijk onderbouwd.
Het boek vormde 28 jaar geleden het hoogtepunt van het musicologische werk
van de emeritus hoogleraar muziekgeschiedenis van de oudheid en de
middeleeuwen in Utrecht.
Van ”Muziek tussen hemel en aarde” verscheen in 1985 een tweede druk, en
sindsdien bleef het stil rond het boek. Nolthenius’ biograaf Etty Mulder heeft nu
voor een heruitgave gezorgd, waarbij ze een inleiding schreef en een
bibliografie toevoegde.
Latijn. Nolthenius hield van de middeleeuwse kerkmuziek, die ten onrechte
vernoemd is naar paus Gregorius (590-604). Ze was ook ervaringsdeskundige,
vanwege haar korte maar heftige periode als fanatiek katholiek. Bij de
bestudering van het gregoriaans vergde ze veel, van zichzelf en anderen. Zo
was ze van mening dat studenten musicologie deze muziek zelf moesten leren
zingen. Pas dan wisten ze waarover het ging, vond ze. Het was haar dan ook
een gruwel dat steeds minder studenten het Latijn beheersten.
Baanbrekend was in de jaren tachtig het interdisciplinaire karakter van
Nolthenius’ boek: ze schreef niet slechts vanuit de musicologie, maar ze stelde
de ontwikkeling van het gregoriaans aan de orde in een brede kunst- en
cultuurhistorische context. Haar kennis van de cultuur van de oudheid en de
middeleeuwen en die van Italië gecombineerd met een schone schrijfstijl
maakte dat haar boek destijds door velen werd bewonderd.
Nolthenius biedt een voorname schets over de lange ontwikkelingsgang van
de gregoriaanse gezangen (beginnend in 330 in Rome en eindigend aan het
eind van het eerste millennium). De toelichtende bijlagen en de
kleurenillustraties maken ook de uitgave voornaam. Kortom, een bijzonder
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boek van een bijzondere vrouw over een bijzondere soort muziek.
* De wereld van het gregoriaans”, door Helene Nolthenius; uitg. Vantilt,
Nijmegen, 2009; ISBN 978 94 6004 022 1; 215 blz.; € 24,50.
(BH; Reformatorisch Dagblad; 27 mei 2009)
CD Bespreking
Mariavespers (“Les Vêpres de la Ste. Vierge, Opus 18”)- Marcel Dupré
Tekst: Petra Veenswijk
Door de Schola Cantorum van het Ward-Instituut o.l.v. Louis Krekelberg en
organist Jean- Pierre Steijvers op het Adema of Willibrord- orgel van de
Kathedrale Basiliek St.Bavo te Haarlem. Deze Mariavespers van Marcel Dupré
zijn een laat voorbeeld van de eeuwenoude praktijk van het zogenaamde
“alternatim” d.w.z. het afwisselend
zingen van een koor (schola) en orgel.
De Mariavespers vallen uiteen in 3
onderdelen (1) de psalmodie (-5
psalmen), (2) de Hymne: “Ave Maris
Stella” en als hoogtepunt van het
geheel (3) het “Magnificat”. Marcel
Dupré improviseerde deze 15 versetten
op 15 augustus 1919 in de Notre Dame
te Parijs (waar hij de organist L. Vierne
verving). Dit werd gehoord door de
Engelsman Claude Johnson, - destijds
zakelijk leider van de firma Rolls
Royce- die hem vroeg deze improvisaties voor hem te noteren en bij
Novello uit te geven. Op verzoek van Johnson volgde de première door Marcel
Dupré in de Royal Albert Hall (1920) waaraan voor het gregoriaans 600
jongens- en mannen meewerkten (!)
De jonge begaafde organist Jean- Pierre Steijvers, (sinds 2006 Organisttitulaire van de St. Carolus te Roermond, kapel van het voormalig Groot
Seminarie), koos voor deze vertolking voor het Adema of Wilibrord- orgel van
de Kathedrale Basiliek St.Bavo te Haarlem.
Dit is één van de weinige instrumenten in Nederland waarbij je met de
duidelijke registratievoorschriften van Dupré echt goed uit de voeten kunt. De
keuze voor dit instrument is overtuigend en doet alle recht aan deze
schitterende composities.
Het orgelspel van Steijvers is muzikaal met veel gevoel voor ruimte én
instrument. De flexibele ritmiek van het gregoriaans wordt als het ware
voortgezet in zijn orgelspel; dit alles met een grote technische beheersing.
Ook de Schola Cantorum o.l.v. Louis Krekelberg levert zoals verwacht een
zeer muzikale en waardevolle bijdrage aan dit klankdocument. Er ontstaat een
eenheid die helaas in de praktijk nog weinig te horen is. De (vrij) directe
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opname van de Schola zorgt ervoor dat de tekstbehandeling duidelijk is. De
akoestische werking is mooi en niet té veel.
De orgelklank is ruimtelijk opgenomen; alles blijft helder en doorzichtig.
De CD is prachtig verzorgd en het kleurrijke boekje is royaal en luxe uitgevoerd (28 pagina´s). Alle gregoriaanse gezangen en teksten zijn vertaald in 3
talen (Nederlands, Duits en Engels). Tevens vindt men er een interessante
toelichting, de CV´s en de dispositie van het orgel.
Al met al een werkelijk uniek klankdocument dat de moeite van aanschaf zéér
waard is.
Website Schola Cantorum van het Ward-Instituut: www.schola-wardinstituut.nl
Website organist J.P. Steijvers: www.jpsteijvers.nl.

Kerkmuzikale zomeropruiming
Tekst: Evert Wagter
Enige tijd geleden zag ik in de boekhandel een computertijdschrift liggen; op
het omslag werd een hoofdartikel aangekondigd over de jaarlijkse, want einde
seizoen, opruiming en schoonmaak van het binnen- en buitenwerk van de
computer. Zonder twijfel een nuttige bezigheid! Ik weet niet hoe het u vergaat
maar aan het einde van het kerkmuziekseizoen – dat is niet het einde van het
kerkelijk of burgerlijk jaar – is het bij mij thuis, ondanks mijn ordelijke manier
van werken, nodig de partituren, cd’s e.d. die in de loop van het seizoen een
eigen plekje hebben gezocht, weer ‘naar huis’ terug te brengen, op de eigen
stapel, in de eigen kast. Wat ik niet heb en een deel van u wel, is het opruimen
van de eigen composities. Ja, ondanks het feit dat er weinig componisten
onder ons zijn, zijn er veel leden die componeren. Ik weet wel, deel van ons
vakmanschap is het kunnen maken van praktische koorzettingen, creatieve en
duidelijke voorspelen en begeleidingen en gloedvolle improvisaties. Maar
composities? Componeren is weggooien. Mijn artikel gaat u helpen!
Inderdaad, u heeft daar niet om gevraagd, het wordt u ‘om niet’ aangeboden.
Aan de hand van een tiental handvaten zult u kunnen vaststellen dat er heel
wat weg kan. Beetje zuur? Welnee, de gezamenlijke kwaliteit van uw
composities zal er door stijgen. Bovendien, het is een heerlijk vakantieklusje! U
popelt, ik begrijp het, maar eerst nog wat inleidende trivia.
Trivialiteit I
(Koor)zettingen, voorspelen, improvisaties (Geen improvisaties opschrijven, er
hoeft dan ook niets weggegooid te worden!), prima, maar hele Latijnse missen
en motetten? En dan missen waarvan in de titel de naam van de parochie
waar men werkzaam is, verwerkt is of missen bij gelegenheid van het eigen
jubileum? Parochieel, kerkmuzikaal, privaat narcisme? Pas op!
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Trivialiteit II
Componeren is een vak, een meesterwerk schrijven vakmanschap in het
kwadraat.
Eigenlijk moet elke noot noodzakelijk zijn! In het werk zelf maar ook als het
gaat om teksten die al honderden keren getoonzet zijn. De kans dat een
compositie op basis van de tekst van psalm 122 van een zekere A. te Z. of van
een B. te P. noodzakelijk moet bestaan, die kans is echt heel klein. Laat u
leiden door de onsterfelijke en behartenswaardige woorden van Jules Verne
"Geniet van de grote literatuur maar probeer die niet te schrijven.”! En het
vierstemmig Ave verum van Mozart of het Ave Maria van Arcadelt herschrijven
voor tweestemmig mannenkoor met gitaarbegeleiding is sowieso van een
griezelige malligheid. Uitgevers doen dat, de markt vraagt erom heet het
(Vragen wij daar inderdaad om?) maar het kan musico-ethisch niet. Noten van
de componist zijn heilig èn het zijn maar aanwijzingen (Pablo Casals), also
Vorsicht! Zou het zelf componeren een dekmantel voor een gebrek aan
repertoire-overzicht kunnen zijn?
Trivialiteit III
Nu weet ik wel, velen vatten kerkmuziek op als toegepaste kunst, vgl.
theatermuziek, of als gebruiksmuziek; anderen zien kerkmuziek als l'art-pourl'art en liturgische muziek als toegepaste kunst. Deze laatste opvatting komt
mij moeizaam voor. En de kerkmuziek als uitsluitend toegepaste kunst is mij te
benauwd. In mijn beleving is alle kerkmuziek liturgische muziek; liturgische
muziek kan zijn a. kerkmuziek in de breedte en b. liturgische muziek als
kerkmuziek in engere zin. En religieuze muziek is - net als spiritualiteit - een
volstrekt inhoudsloos containerbegrip geworden.
Trivialiteit IV
Noten schrijven is gemakkelijk geworden door alle computer-schrijfprogramma's. Ik weet nog dat, toen ik docent was bij de MDO van het
toenmalige SNK, studenten naar de les kwamen met flodderige partituurtjes,
handgeschreven en tien keer scheef gekopieerd. Je kon er gif op in nemen:
meestal was het niks. Dezelfde noten uit een schrijvende computer gerold, dat
leek heel wat, je was sneller geneigd te vermoeden dat het iets was, gelukkig
ging dat heel snel over.
Trivialiteit V
In veel recensies van kerkmuziek (koor- en orgelmuziek) worden de werken
‘kritisch’ besproken. Vaak zijn er ook bezwaren, maar veelal sluiten de
recensies met “Het werk is een aanwinst.”. Dat kan natuurlijk niet, het is goed
of niet goed. Artistieke eerlijkheid voor alles!
Trivialiteit VI
Waarde lezers, ben ik een haar beter dan u? Vast niet en het is ook in alle
bescheidenheid dat ik dit artikel presenteer.
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Aan het werk dan! Het is een soort zelfonderzoek, u weet wel, een soort
boeteviering of beter, een evaluatiegesprek. Onderstaande handvaten zijn
genomen uit een lezing onder de titel "Wat is een meesterwerk?" die Janos
Starker in mei 2006 heeft gegeven in het kader van de jaarlijkse Nexus-lezing.
Deze lezing is opgenomen in Nexus 45. Het is in zekere zin een willekeurige
lijst, qua onderwerpen, qua ordening. Soms slaan ze op het componeren
(scheppen), soms op het uitvoeren (herscheppen), of op beide.
TIJDLOOSHEID
Zijn uw composities bestand tegen de tand des tijds, staan ze sterk in de wind
van opeenvolgende modes en hypes? Niet alleen bij Beaufort 3 maar ook bij
Beaufort 8?
EENHEID
Zijn uw werken vanuit één of twee basisideeën geconcipieerd, vertonen ze
innerlijke coherentie, zijn het geen losse aaneenschakelingen van ideeën?
Vertonen uw composities eenheid niet alleen binnen een deel maar ook tussen
de delen onderling? Is u er zich van bewust uw eigen werken niet als vanzelf
als meesterwerken te zien en uit te voeren? Is uw werk onvermijdelijk (goed)
of voorspelbaar (niet goed)?
BEHEERSING BALANS EN DUUR
Is u zuinig genoeg geweest met de herhaling? (Ik weet ook wel dat er hele
theoretische verhandelingen zijn over 'de herhaling'; alleen repetitieve muziek
(minimal music) leeft van de herhaling maar is eigenlijk 'passé'.) Stapelt u het
ene motief op het andere? Is u bang voor dood en heeft u om die reden al uw
motieven opgeruimd in een van uw werken?
EMOTIONEEL EN INTELLECTUEEL UITDAGEND
Ziet u kans in plaats van een uitvoering van een collega te bejubelen gewoon
dankjewel tegen uw collega te zeggen? Is de keuze van de te becomponeren
tekst (of vertaling) kwaliteitsvol?
Is uw compositie 'geestverruimend', zielsverkwikkend, hartverwarmend of verwarrend?
CONTRASTEREND MATERIAAL DAT SPANNING CREËERT
Hoe staat het met de verschillende tempi en graden van dynamiek? Is er
voldoende afwisseling?
ONVERWOESTBAARHEID
Is uw werk van zodanige kwaliteit dat het ook bij een slechte uitvoering zijn
waarde toont? Is uw werk bestand tegen verschillende interpretaties?
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ZUIVERHEID EN EENVOUD
Kan uw werk langs de smalle weg van emotie gaan? Mijdt uw werk de brede
weg van sentimentaliteit? Laat uw werk een persoonlijke interpretatie van
andere executanten dan uzelf toe? Is uw werk een muzikale evenknie van de
eventuele tekst, voertuig èn boodschapper?
OORSPRONKELIJKHEID
Kunnen uw werken het stempel 'oorspronkelijk' met ere dragen? Bestaat uw
werk noodzakelijk?
VERRIJKING VAN HET LEVEN VAN DE LUISTERAAR
Jawel, grote woorden, maar niet minder juist. Voegt uw werk toe aan de
bewustwording van uw luisteraars? Zet u, muzikale topkok, uw koorleden het
beste van het beste voor?
DE MENSHEID DIENEND, NIET ALLEEN AANGENAME VERPOZING
Ofschoon Starker dit punt apart noemt, valt het grotendeels samen met het
vorige punt. Er is natuurlijk niets op verpozing tegen maar als het om kunst
gaat hebben we het over kunst en niet over kunstjes. Zou uw werk kunst
kunnen zijn? Of heeft u een greep gedaan in de vakmatige trukendoos? Oeoe, flikt u een kunstje?
Waarde collegae, fijne vakantie! AMDG, dat dan weer wel!
Evert Wagter
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[leeg]
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