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Redactioneel 
 
Eind april vergaderde de redactie onder leiding van ondergetekende om 
lijnen voor de toekomst uit te zetten. Een van de punten is de toevoeging 
van een aantal rubrieken in het KDOV-blad. Onder andere een 
liedbespreking zal worden toegevoegd om de hymnologische kennis van 
onze leden te blijven onderhouden. Bert Stolwijk, kerkmusicus en 
medewerker van het bisdom Haarlem/Amsterdam is bereid de rubriek te 
gaan verzorgen. 
 
Ook is een rubriek Historie toegevoegd. Het zal voornamelijk een curieus 
karakter hebben, verzorgd door Jos Pijpers, amateurkerkmusicus in ruste te 
Alphen aan den Rijn met aandacht voor geschiedenis, tevens vader van 
ondergetekende. 
 
Tevens hebben we een liturgische agenda is toegevoegd, wellicht voor u 
een handig hulpmiddel om op papier te zien naar welke zondag we leven. 
 
Zo zullen meer rubrieken (een interview met een kerkmusicus-lid 
bijvoorbeeld) op termijn hun intrede doen, teneinde u als lezer te blijven 
boeien. 
 
Jeroen Pijpers, hoofdredacteur 
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Van het bestuur 
 

Ontwikkeling rechtspositie 

Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden, want de 
geplande bijeenkomst op 22 mei 2012 met de economen is door 
omstandigheden niet doorgegaan. (BH; juni 2012) 

Jaarvergadering KDOV 2012 

De Algemene Ledenvergadering 2012 zal plaatsvinden op zaterdag 
6 oktober a.s. in en rond de St. Augustinuskerk in Utrecht. (GC; juni 
2012) 

Om nieuwe leden voor de KDOV te werven is uw inzet nodig 

De reeds aangekondigde actie om nieuwe KDOV-leden te werven 
gaat binnenkort van start. Via e-mail ontvangt u een lijstje van 
KDOV-leden  bij u in de buurt. Wij willen u vragen om dit lijstje aan te 
vullen met potentiële KDOV-leden en terug te mailen. Aarzel niet om 

zelf deze kerkmusici te vragen om lid te worden. Wij als bestuur gaan 
tevens de opgegeven kerkmusici schriftelijk benaderen. Als men u vraagt 
naar de reden om lid van de KDOV te worden, dan is het antwoord dat het 
gaat om hun rechtspositie, die door de KDOV alleen effectief behartigd kan 
worden als alle kerkmusici meedoen. (BH; juni 2012) 

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. (BH; juni 2012) 

Uw evenementen op de evenementenagenda van de 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, jubileummeldingen en aankondi-
gingen die we op de website zullen zetten:  
webmaster@kdov.nl. (BH; juni 2012) 

webmaster@kdov.nl
webmaster@kdov.nl
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Wij hebben dringend uw (nieuwe) e-mailadres nodig ! 

De laatste actie om e-mailadressen van KDOV-leden te verkrijgen, 
heeft nog niet voldoende opgeleverd. Van 40 KDOV-leden hebben 
we nog geen e-mailadres. Binnenkort willen we u met een 

telefonische actie de ontbrekende e-mailadressen (uiteraard voor zover 
beschikbaar) ontfutselen.  (BH; juni 2012) 
 

 
Wilt u - voor zover u dat nog niet hebt gedaan - uw e-mailadres toe mailen 
aan webmaster@kdov.nl? Bijvoorbaat dank! 
 

Leden 
 
Kees Bornewasser benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

 
Kees Bornewasser (86 jaar) krijgt de onderscheiding voor zijn 
zeer langdurige inzet op het terrein van de muziek. Hij heeft 
vrijwel zijn hele leven in dienst van de muziek gesteld. Hij is 
(met lof) afgestudeerd als  kerkmusicus en als pedagoog en 
uitvoerend musicus. Hij was werkzaam in diverse 
hoofdfuncties op het terrein van de muziek; zo was hij 
dirigent/organist, muziekleraar, koorleider, zangleraar, docent 
kerkmuziek Gregoriaans, dirigent, leider van een koorschool 

en muzikaal directeur van een koorschool. Gedurende zijn hele loopbaan 
(tot 2008 toe) was hij tevens docent piano. Vanaf 1950 is hij betrokken bij 
de missionarissen van het Heilig Hart (MSC), welke gemeenschap hem 
spiritueel inspireert. In dat kader heeft hij ook reizen gemaakt naar India en 
Sulawesi en zich daar ingezet voor de totstandkoming van de 
muziekopleiding Musica Sacra, welke een hoog niveau bereikte door zijn 
inspanningen. Naast zijn werk als musicus heeft hij steeds als vrijwilliger 
ook nog andere activiteiten ontwikkeld. Zo heeft hij diverse kerkelijke en 
wereldlijke stukken gecomponeerd, en was/is hij als vrijwilliger actief voor 
onder andere Amnesty International, stichting KOOK, Aziëfonds, Jubilee 
Campaign, Novib-Gast aan tafel, stichting Lourdesactie. Verder trad hij als 
vaste begeleider op bij kerkdiensten in de gevangenis van Alkmaar en in 
diverse verzorgingshuizen. Tot op heden is hij vaste organist/pianist in ‘De 
Vleugels’. 
 
Bron: Website gemeente Alkmaar 27 april 2012 

mailto:webmaster@kdov.nl
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Kerkmusicus Marc Schaap onderscheiden bij zilveren jubileum  

Ter gelegenheid van zijn 25–jarig jubileum 
als dirigent van In Honorem Sanctae 
Elisabeth (IHSE) – het parochiekoor van de 
kathedraal H.H. Laurentius & Elisabeth – is 
Marc Schaap zondag door de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging onderscheiden 
voor zijn inzet voor de kerkmuziek 
gedurende 25 jaar als koordirigent. Hij 

ontving bij deze gelegenheid de eremedaille in zilver van de Nederlandse 
Sint-Gregoriusvereniging, die hem werd opgespeld door Ton Lindeman, 
vice-voorzitter van het parochiebestuur H.H. Laurentius & Elisabeth. 
Tijdens de Eucharistieviering op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid 
werd ter gelegenheid van het jubileum van Marc Schaap de ‘Missa Brevis 
IHS Joannis de Deo’ (Bes gr.t.) (‘Kleine Orgelmesse’) van Jozef Haydn 
uitgevoerd door het parochiekoor IHSE samen met de Cantorij van het 
Bisdom Rotterdam o.l.v. de jubilerende dirigent zelf, met aan het orgel Aart 
de Kort. 
 
Marc Schaap heeft zijn jubileum aangegrepen om de kerkmuziek weer 
even onder de aandacht te brengen. “Kerkmuziek lijkt misschien een 
gepasseerd station, maar dat is het absoluut niet,” zo verduidelijkt koorlid 
Ellen Kegge de opvatting van haar dirigent. “Wij zingen in het Westen 
muziek die is gebaseerd op de uitvoering van het Gregoriaans, dé 
kerkmuziek van de Middeleeuwen.” Bijna acht eeuwen lang heeft de 
ontwikkeling van de Europese muziekgeschiedenis voor een belangrijk deel 
via kerkmuziek plaatsgevonden.” Dat blijft actueel. Zo heeft organist Aart de 
Kort bij het honderdjarig bestaan van IHSE in 2005 een speciale mis 
gecomponeerd. 
 
Marc Schaap is een groot liefhebber van orgelwerken van Cesar Franck. 
Zelf bespeelt hij ook regelmatig de toetsen (en registers) van het orgel. De 
jubilerende kerkmusicus is als ambtelijk secretaris verbonden aan ISOK – 
samenwerkingsverband van Protestante Kerk in Nederland (PKN) en het 
Rooms Katholieke Kerkgenootschap (RKK) – waar hij de afgelopen jaren 
o.a. het cursusaanbod Kerkmuziek heeft gereorganiseerd, waarvan heel 
veel gebruik wordt gemaakt door zowel koorzangers als kerkmusici in 
opleiding. Daarnaast is hij 25 jaar dirigent van het parochiekoor IHSE en 
tevens chef-dirigent van de Cantorij van het Bisdom Rotterdam. Marc 
Schaap is verder als medewerker Kerkmuziek verbonden aan Pastorale 
Dienstverlening (PD) van het bisdom Rotterdam. 
 
Bron: Bisdom Rotterdam 
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Jan Postma 50 jaar organist-dirigent 
 
Jan Postma is 50 jaar organist en dirigent 
van het dameskoor van de St. Jozefkerk in 
Noordwijkerhout. Vrijdag werd hij door "zijn" 
koor in het zonnetje gezet. Hij werd 
opgehaald voor een wandeling met voor 
hem onbekende bestemming. Al wandelend 
sloten steeds enkele koorleden zich aan. Op 
het eindpunt, een restaurant in Katwijk, 
stonden de overige koorleden de 

wandelaars op te wachten. Zij hadden 50 ballonnen bij zich voor ieder jaar 
dat Postma voor hen actief was. Die werden allemaal opgelaten, op één na. 
Deze laatste ballon bevatte een "dankjewel" van alle koorleden. 
 
Bron: Nens, de lokale omroep Noordwijkerhout 

Personalia 

Toos Huijsmans overleden        

Op 3 juli is Toos (C.M.M.) Huijsmans op 86-jarige leeftijd overleden. Tot 
voor enkele jaren geleden was zij, sinds haar conservatoriumopleiding, ruim 
50 jaar werkzaam als dirigent-organist aan katholieke parochiekerken in 
Bergen op Zoom. Decennia lang, tot haar pensionering, was ze tevens 
lerares piano, orgel en AMV aan de plaatselijke muziekschool. Zij was 
pauselijk onderscheiden met Pro Ecclesia Et Pontifice en koninklijk 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitvaartdienst heeft 
op 9 juli plaatsgevonden in de kerk van St. Gertrudis te Bergen op Zoom en 
aansluitend was de crematie. HS; 10 juli 2012 

Nieuw adres: 

H.F.G. Hurkmans, Zakdragerstraat 10, 4204 EV Gorinchem 
 
Opzegging: 

S.(Steven) H. van Wieren, Vogelmuurerf 18,  2643 HP Pijnacker 
 

Agenda 
 
Voor onze uitgebreide, zeer actuele agenda verwijzen we naar onze 
website: www.kdov.nl. In dit blad nemen we in steeds mindere mate 
agendaberichten op. Graag zien we uw agendaberichten, concert-aankon-
digingen, jubilea etc. tegemoet via: webmaster@kdov.nl. (BH; juni 2011) 

http://www.kdov.nl/
webmaster@kdov.nl
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Zomaar een lied 
 
 
 
 
 

 
 

Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
Diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord.  
 
Tafel van Één, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeve zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
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Woorden  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Op verzoek van de redactie zal ik in deze nieuwe rubriek kerkliederen 
bespreken, bekende en minder bekende. Hopelijk helpen deze artikelen om 
goede keuzes te maken en om als dirigent en organist dichter bij de 
liederen te staan en ze zo beter uit te voeren. 
 
In deze eerste aflevering starten we – u had de associatie vast en zeker al 
gemaakt – met het ‘Lied over de plaats waar we bijeengekomen zijn’, zoals 
de officiële titel luidt van één van de meest gezongen liederen van Huub 
Oosterhuis: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’.  
 
Een lied dat tegenstrijdige reacties oproept:  

• Het mysterie van de liturgie wordt helemaal weggezongen. De kerk is 
toch een sacrale ruimte? Wordt in de kerkwijdingsmis niet gezongen 
‘Deze plaats is door God gemaakt, een onschatbaar geheim’(Locus iste 
a Deo factus est, inaestimabalis sacramentum)? Hoe kan de auteur dan 
beweren dat het om ‘zomaar een dak boven wat hoofden’ gaat? 

• Het mysterie van de liturgie wordt in deze tekst optimaal verwoord: het 
kerkgebouw ontleent zijn waarde immers aan het geheim dat daar door 
mensen gevierd wordt. Zij maken een gebouw van hout en steen tot 
een ‘levend lichaam’. En uiteindelijk is dat een ‘wonder van God’!  

 
‘Muren van huid’,  ‘vallende sterren’, ‘vonken verleden hier gezaaid’, 
‘monden van aarde’. De een vindt in deze woorden de kern terug van 
liturgie, de ander – misschien wat minder poëziegevoelig – vindt het 
onbegrijpelijke wartaal. En de verwijzing van dit lied naar de eucharistie met 
de woorden ‘brood om te weten dat we elkaar gegeven zijn’ is voor velen te 
horizontaal, ze missen een referentie naar de Heer die zichzelf aan ons 
geeft in de tekenen van brood en wijn.  
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Hoe dan ook, ‘Zomaar een dak’ heeft sinds het verschijnen in 1967 
gemakkelijk ingang gevonden in veel parochies. Daar zal zeker aan 
bijgedragen hebben dat het is geschreven op de bekende melodie van 
‘Kom nu met zang’ uit ‘Valerius’ Gedenckklank’. Ook andere auteurs 
hebben voor hun kerkliederen graag gebruik gemaakt van deze feestelijke 
melodie, zoals Jan Wit voor ‘Zingt een nieuw lied voor God den Here’, dat 
toevallig ook over het kerkgebouw gaat (Liedboek voor de Kerken, gezang 
320). Jan Wit bleef trouwens veel dichter bij het rijmschema van het 
origineel. Vergelijk maar de laatste regels van de eerste strofen van de drie 
genoemde liederen:  
 
 
 
Kom nu met zang (Adriaen Valerius) 
Juicht God ter eer, / zijn lof vermeer’ / die zulk een groten werk / gedaan 
heeft voor zijn Kerk! 
 
Zingt een nieuw lied (Jan Wit) 
Hij heeft de hand / en ons verstand / gezegend voor het werk, / de bouw 
van Christus’ kerk. 
 
Zomaar een dak (Huub Oosterhuis) 
Huis dat een le- / vend lichaam wordt / als wij er binnengaan / om recht 
voor God te staan. 
 
Het is jammer dat bij Oosterhuis het rijmschema niet intact gebleven is, 
daardoor mist het lied iets van de kracht van het origineel. Wat dat betreft 
had zijn gedicht beter op een nieuwe melodie getoonzet kunnen worden. 
Pas later hebben de IWVL (Abdijboek) en Tom Löwenthal (Leerhuis en 
Liturgie) deze tekst opnieuw getoonzet. Hun melodieën hebben als 
voordeel dat ze minder ‘stellig’ klinken en beter passen bij de poëtische 
tekst met beelden die ons uitnodigen om te mediteren over een ‘oud en 
vergeten nieuw geheim’. 
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(m.IWVL, uit: Abdijboek) 

 
(m. Tom Löwenthal, uit: Verzameld Liedboek) 
 

Bert Stolwijk 
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25 jaar Amici Cantus Gregoriani 
 
Vrijdag 15 juni vierde de Amici Cantus Gregoriani haar 25-jarig jubileum. 
Als opmaat naar het Gregoriaans Festival onder de rook van Ravenstein 
organiseerde het bestuur een geslaagde avond rondom dit jubileum. 
 
De avond vond plaats in Neerlangel, in en rondom de Sint-Jan de 
Doperkerk. 
Een rondetafelgesprek was een onderdeel van het jubileum; Annemiek 
Schrijver, presentatrice van de IKON, leidde het gesprek met Antoine 
Bodar, Hanneke van der Grinten en Thomas Quartier. Voorzitter Anthony 
Zielhorst was gastheer. 

 
Thomas Quartier stelde dat de regel van Benedictus een grote rol speelt in 
het gregoriaans: het gaat om harmonie, de tekst is in overeenstemming met 
de muziek. 
 
Hanneke van der Grinten kwam via de Kurt Thomascursus in aanraking 
met het gregoriaans en het liet haar niet meer los. Het is echt een 
toegevoegde waarde aan de muziek in al haar facetten maar ten zeerste 
om de muzikale beweging. Omdat zij niet bekend was met het gregoriaans 
kun je daar je voordeel mee doen omdat je geen bagage (ballast) uit het 
verleden hebt. Bij het zingen van gregoriaans krijgt zij van alle hoeken en 
gaten vol lof voor haar programmering. 
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Antoine Bodar stelt dat het gregoriaans de woorden vergroot, hij zong zelf 
de voorbeelden om dit aan te tonen. Hij vind het jammer dat in Nederland 
het mysterie van de liturgie naar de achtergrond is verdwenen door het 
zingen van teksten in de volkstaal die wat hem betreft een te banaal 
karakter hebben, mede omdat men van mening is dat alles ‘te begrijpen’ 
moet zijn. Hij vindt dat de liturgie niet begrepen moet worden maar dat je 
‘gegrepen’ moet worden tijdens het vieren van de liturgie. 

 
Naast deze drie personen kregen ook heel even Bernard Deheegher, 
organisator van het festival te Wattou en mgr. Kurris het woord. 
 
Na dit rondetafelgesprek waren er twee optredens. De gregoriaanse klas 
van de kerkmuziekopleiding van Amsterdam, Den Haag en Leiden zongen 
onder leiding van Marcel Zijlstra als afsluitend studieproject een aantal 
gezangen van Sacramentsdag. Reinier Wakelkamp dirigeerde de 
Mannenschola van de ACG. Aardig was het dat het publiek ook mee mocht 
zingen in een hymne en. Ook delen uit Missa I werden uitbundig 
meegezongen. 
In een tent naast de kerk waren een hapje en een drankje en praatte men 
na. Dat door de aanhoudende regen de tenten bijna bezweken en ook de 
stroom even uitviel, mocht bij de aanwezigen de pret absoluut niet drukken. 
 
Jeroen Pijpers 
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Historie 

 
Uit: de Mixtuur nummer 83 / augustus 1996 
(geselecteerd door Jos Pijpers)
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Nieuwe redacteur 

 
Dick Hogenhout 
 
Dick Hogenhout (1949) neemt per 1 september a.s. afscheid als leraar 
Nederlands en Muziek aan een pabo, waar hij 35 jaar heeft gewerkt na vijf 
jaar onderwijzerschap en twee jaar leraar Nederlands aan een mavo. 
Van jongs af aan heeft hij kerkmuzikale functies vervuld als organist, 
dirigent en dirigent-organist. 
 
Momenteel is hij leider van de schola van de St.-Josephkerk te Haarlem 
(sinds 2004) en gelegenheidsorganist in de OLV-kerk in Amsterdam, op het 
Begijnhof aldaar en bij het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo. 

 
 
 
Schola Cantorum van de Sint-Josephparochie te Haarlem; 
dirigent en redacteur Dick Hogenhout staat in het midden op de voorste rij. 
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Orgelnieuws 
René Verwer 

Het Franssen-orgel in de Elandstraatkerk te Den Haag   

 
Op zondag 15 mei 2011 werd het Franssen-orgel in de Haagse kerk 
O.L.V. Onbevlekt  Ontvangen (Elandstraatkerk, momenteel deel 
uitmakend van de Ignatiusparochie) na een ingrijpende restauratie 
door Adema’s Kerkorgelbouw te Hillegom wederom in gebruik 
genomen. Deze werkzaamheden vormden het sluitstuk van een 
algeheel kerkherstel dat in de vroege jaren ’90 was aangevangen. 
Adviseurs waren Ton van Eck namens de KKOR en Rudi van Straten 
(RCE). Ter gelegenheid van de orgelrestauratie verscheen onder de 
titel Limburgse orgelcultuur in de hofstad een (eerste) uitgebreide 
publicatie over de orgelmakers Franssen, die in dit artikel ook zal 
worden besproken. 
 
In 1892 werd aan de Elandstraat een imposante driebeukige, neogotische 
kruisbasiliek (met een lengte van 60 meter, transeptbreedte 46 m. en 
interieurhoogte ca. 20 m.) in gebruik genomen. De westfaçade met zijn 
twee 72 meter hoge torens is bepalend voor de Haagse skyline. Architect 
was de bekende Cuypers-leerling Nicolaas Molenaar sr. (1850-1930). Het 
orgel van de in 1878 gebouwde hulpkerk verhuisde mee naar de nieuwe 
kerk en heeft daar veertien jaar dienst gedaan. Van dit instrument (Müller, 
Reifferscheid) is alleen de Violon 16’ van het pedaal door Franssen 
opnieuw gebruikt. 
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De Gebroeders Franssen – van 1825 tot 1867 gevestigd in Horst (L) en 
daarna tot 1925 in Roermond – genoten in het laatste kwart van de 19de 
eeuw al de nodige bekendheid in het westen van ons land (o.a. Petruskerk 
Leiden 1883, St.-Jozef Den Haag 1887). Waarschijnlijk hebben  hun orgels 
in de St.-Christoffelkathedraal te Roermond (1896) en de  Nijmeegse St.-
Franciscuskerk (1900, beide identiek qua dispositie en beide in de Tweede 
Wereldoorlog helaas verwoest) als model gediend. Vergelijkbaar met de 
Amsterdamse Krijtberg kwam het Haagse orgel op een zeer hoge (tweede) 
galerij te staan, met alle consequenties van dien voor de ontplooiing van de 
klank. Het instrument met drie klavieren, pedaal en 43 stemmen werd 
geleverd met rein-pneumatische tractuur. Het kostte f. 16.500,-; voor de kas 
(in enigszins Engels-gotische stijl) werd f. 2150,- betaald. De inwijding vond 
plaats op 22 april 1906. Organist A. Giezen (van de nabijgelegen H. Teresa 
van Avilakerk) speelde werken van Bach, Händel, Guilmant, Arcadelt/Liszt, 
Beethoven en hij sloot af met een improvisatie.  
 
In 1926 werd het orgel schoongemaakt. Ruim twintig jaar later voerde 
Vermeulen/Alkmaar een gedeeltelijke electrificatie uit, enige stemmen 
werden toegevoegd (o.a. een Resultantbas 32’) en er vond een herintonatie 
in neobarokke richting plaats. Tevens werd een nieuwe speeltafel geplaatst. 
Op 11 september 1949 speelde Hendrik Andriessen het ‘herboren’ orgel in. 
In 1956, 1974 en 1986 waren er opnieuw herstel- en 
schoonmaakwerkzaam-heden.  
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In de laatste jaren van de vorige eeuw kwam – na de afsluiting van de 
kerkrestauratie – het eerherstel voor het Franssen-orgel in zicht. Het orgel 
was inmiddels onbespeelbaar en de koorleden zongen bij het altaar. Ze 
waren overigens weinig gemotiveerd om elke zondag de klim van dertien 
meter (72 treden!) te maken. In 2004 kwam het instrument op de lijst van 
Monumentenzorg. Dat van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente 
Den Haag binnen één week een positief antwoord op een subsidieaanvraag 
werd verkregen, geeft aan – dit kunnen we voorzichtig constateren – dat 
het romantische orgeltype zich sinds jaren weer in een stijgende 
belangstelling mag verheugen. De restauratie werd begroot op € 440.000,-. 
Na vergelijking met enkele aangevraagde offertes gaf het parochiebestuur 
aan de fa. Adema’s Kerkorgelbouw de volledige opdracht. Deze firma 
onderhield het instrument al geruime tijd. 

 
 
Veel van het instrument was ondanks de tussentijdse wijzigingen nog 
aanwezig, o.a. laden, kanalen en pijpen van 41 registers. In het reeds 
aangekondigde  boek onder redactie van Ed van Aken is het verloop van de 
restauratie minutieus beschreven (en van fraaie foto’s voorzien). De 
elektro-pneumatische tractuur is volledig vernieuwd en een nieuwe (derde) 
speeltafel is geplaatst in een massief eiken meubel van een afgebroken 
Engels orgel. De dispositie uit 1906 is geheel in ere hersteld, de originele 
winddrukken zijn teruggekeerd en het pijpwerk is gerepareerd en opnieuw 
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geïntoneerd. Na een feestelijke eucharistieviering op 15 mei 2011, waarin 
het orgel weer klonk, vond ’s middags de presentatie door Ronald van 
Baekel plaats waarna Ed van Aken en Ton van Eck werken speelden van 
Clérambault, Lemmens, Lepage, Callaerts, Franck, Reger en Langlais.  
 
Impressie 
Wie de Elandstraatkerk bezoekt komt direct onder de indruk van de 
prachtige ruimte, maar vraagt zich af waarom de architect de koortribune zo 
hoog heeft gebouwd. Het orgel is letterlijk tegen het gewelf ‘geplakt’. Dat 
het in de kerkruimte optimaal moest klinken, kon  niet anders gaan dan dat 
de intonatie zeer sterk moest zijn, waarbij organist (en koorleden) het grote 
volume boven voor lief moesten nemen. De open opstelling draagt daar ook 
aan bij en bovendien kwam er door de beperkte hoogte van de orgeltribune 
én de verplichting om het roosvenster achter het orgel vrij te laten een 
opvallend lage onderkas. De organist zit (met hoofd en schouders) letterlijk 
vóór de pijpvoeten van het middenveld. Overigens is er recent een plexiglas 
plaat achter het middenveld aangebracht om het geluid enigszins te 
temperen. Helaas merkt de speler weinig van het akoestisch effekt in de 
kerkruimte. De luisteraar beneden is beter af dan de organist boven.  

Niettemin valt op de 
koortribune zeer veel 
schoons te horen. Het 
instrument heeft 
prachtige 
grondstemmen en 
soloregisters, zes 
overblazende fluiten en 
veel strijkende registers. 
Een werk als Prière van 
Franck of een Widor- of 
Vierne-Adagio klinkt 
hier prachtig. Ook de 
Basson-Hautbois en 
Vox humana hebben 
een behoorlijk Frans 
timbre. 
 
Maar is het Franssen-
orgel nu een Frans 
orgel? Uit de 
nomenclatuur van de 
dispositie zou je dit 
kunnen afleiden: het 
Groot Orgel (evenals bij 
Adema spreekt men 
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hier niet van een ‘hoofdwerk’) bezit een Flûte à cheminée (i.p.v. een 
Roerfluit), het pedaal een Contrebas (geen Contrabas noch een 
Contrebasse) en de namen van de fortetongwerken zijn eveneens in het 
Frans gesteld. Enkele jaren geleden werd het Maarschalkerweerd-orgel in 
de Maria van Jessekerk in Delft als een ‘Nederlands Cavaillé-Coll-orgel’ 
getypeerd, maar ook dit orgel blijft een Hollands product, met invloeden 
vanuit zowel Frankrijk als Duitsland. In het Haagse orgel zijn alle 
overblazende fluiten van expressions of stemkrullen voorzien en hierin 
verschilt Franssen al van de Franse factuur. Het is gevaarlijk om 
instrumenten te etiketteren als zijnde Frans, Engels of Duits. Bepaald on-
Frans is het ontberen van een zwelkast voor het Récit en dat is wel heel 
jammer (N.B. met een Voix céleste, een volledige reeks overblazende 
fluiten en een Trompette harmonique). Het Positief staat wél in een 
zwelkast. Ook in Delft zou een ‘zwelbare’ trompet gewenst zijn (hier op het 
Positief-non expressief). Uitgesproken Duits zijn de ronkende Violonbas 16’ 
(pedaal), Violon 8’ (Groot Orgel) en enkele andere manuaalstrijkers. Het is 
een uitkomst dat het orgel ook vanuit het elektronicum bij het altaar 
bespeelbaar is, hoewel de afstand voor enige vertraging zorgt. Maar de 
organist kan hoe dan ook beneden meer genieten van de zeer fraaie klank. 
 
Limburgse orgelcultuur in de hofstad      
Verguisd – Gewaardeerd – Gerestaureerd: de titel van het eerste (van acht) 
hoofdstukken illustreert de historie van dit orgel. Ed van Aken beschreef de 
ontstaansgeschiedenis van parochie en orgel, en in samenwerking met Ton 
van Eck, het restauratieverslag en de (technische) inventaris van het 
instrument. Verder werkten Gijs Hoofs (een lezenswaardig artikel over de 

orgelmakersfamilie) en Aart de 
Kort (over Franssen-orgels in de 
regio Den Haag) mee. In de 
bijlage is een catalogus met 
modeldisposities opgenomen, 
variërend van orgels met 5 tot 55 
stemmen en tenslotte de 
dispositie van het orgel van de 
St.-Janskathedraal in Den Bosch, 
waar Franssen in 1902 zijn 
grootste opus plaatste. De 
meeste Franssen-orgels hebben 
echter de tand des tijds niet 
doorstaan: vele zijn in de 
oorlogsjaren verwoest, later 
gesloopt of danig verminkt (vijftig 
jaar geleden heette dit 
‘aangepast aan de moderne tijd’).  
Hoofs beschrijft de drie 
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generaties Franssen, waaraan ook de naam van de Duitse orgelmaker 
Nöhren (uitvinder van een nieuw pneumatisch systeem) door een huwelijk 
verbonden was. 
 
Antoon Franssen (1838-1914, tweede generatie) wist het bedrijf tot bloei te 
brengen. Hij was een exacte tijdgenoot van Michael Maarschalkerweerd. 
Antoon en zijn iets oudere broer Frans Matthijs kregen hun opleiding bij 
Rütter in Kevelaer en Loret. Zij waren buitengewoon productief en 
vernieuwend. In 1887 plaatsten zij het eerste orgel met elektrische tractuur 
(systeem Schmoele & Mols) in het Gebouw Irene van de Nederlandse 
Protestantenbond te Rotterdam. Toch kozen zij definitief voor het rein-
pneumatische tractuursysteem van Nöhren, zoals dat ook in de Elandstraat 
is gerealiseerd. Cor Franssen was de laatste firmant, die in 1925 het bedrijf 
naar Voorburg verhuisde. Door zijn dood, vier jaar later, kwam abrupt een 
einde aan de orgelmakerij. Hoewel een aantal orgels door Hoofs en De Kort 
worden genoemd, ontbreekt een (volledige) opuslijst. Een mooi handzaam 
en geïllustreerd boek, dat ik de liefhebber van de romantische orgeltraditie 
van harte kan aanbevelen.    
Ed van Aken (red.), Limburgse orgelcultuur in de hofstad. Uitgave van de 
Stichting Orgel Elandstraat in samenwerking met Uitgeverij De Nieuwe 
Haagsche (Den Haag). ISBN: 978-94-9116-824-6, 120 pagina’s, illustraties 
zwart-wit/kleur. Prijs € 24.95. Verkrijgbaar via www.denieuwehaagsche.nl  
of na afloop van de concerten (22 juli Louis Robilliard, 2 september 
Margarita Schablovskaja en 7 oktober Anton Doornhein).  
 
Dispositie van het orgel: 
Groot Orgel (C-g³): Prestant 16’, Bourdon 16’, Prestant 8’, Violon 8’, Flûte 
harmonique 8’, Flûte à cheminée 8’, Quint 5 1/3’, Prestant 4’, Flûte 
octaviante 4’, Octaaf 2’, Cornet III-V, Mixtuur III-VII, Trompette 16’, 
Trompette 8’, Clairon 4’ 
 
Positief-expressief: Bourdon 16’, Violon principaal 8’, Gemshoorn 8’, Viola 
8’, Holpijp 8’, Fugara 8’ (vanaf cº), Flûte traversière 4’, Mixtuur III, Basson 
Hautbois 8’, Vox humana 8’ 
 
Récit: Diapason 8’, Flûte harmonique 8’, Violine 8’, Voix céleste 8’,  
Bourdon 8’,  Flûte octaviante 4’, Prestant 4’, Piccolo 2’, Trompette 
harmonique 8’, Clarinette 8’ 
 
Pedaal (C-f¹): Contrebas 16’, Violonbas 16’, Subbas 16’, Octaafbas 8’, 
Violoncelle 8’, Octaaf 4’, Bombarde 16’, Trombone 8’ 
Werktuiglijke registers: Ped + GO, Ped + Pos, Ped + Réc, GO + Pos, GO + 
Réc, Pos + Réc, Oct Aig GO, Oct grave Pos, Oct grave Réc, Trémolo Vox 
humana, Crescendoroller, Zwelkast Positief, Tutti, Sequenzer.  
 

http://www.denieuwehaagsche.nl/
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René Verwer 
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Een koororgel voor de Utrechtse kathedraal  
 
De kathedrale kerk van Ste. Catharina te Utrecht heeft een koororgel.  
Na niet aflatende inspanningen van organist Wouter van Belle en de zijnen 
is het dan toch gelukt. Men heeft het in deze moeilijker tijden voor elkaar 
gekregen om de nodige gelden bijeen te krijgen voor de aanschaf van een 
Engels orgel en het bouwen van een koortribune in de 
noordertranseptruimte, dicht bij het liturgisch centrum.  
Het orgel werd in 1852 gebouwd door Daniel Grey te Londen. Het heeft een 
fraaie neo-gothische kast. Nadat het enige tijd dienst had gedaan in de 
Gereformeerde kerk van Veendam, stond het te koop bij de orgelbouwer 
Fokke Feenstra te Grotegast. Deze orgelbouwer, gespecialiseerd in 
Engelse orgels, heeft het onlangs geplaatst op de nieuwe koortribune 
schuin in de noordoosthoek van de transeptruimte. Op die manier heeft het 
een optimale klankuitstraling in de kerk. Het is zeer geschikt voor zowel de 
begeleiding van het koor als de volkszang. Hoewel het een orgel betreft uit 
het begin van de tweede helft van de negentiende eeuw, maken dispositie, 
intonatie en speelaard een klassieke indruk. Dat kan te maken hebben met 
de restauratie destijds door Feenstra. Bij die gelegenheid is een mixtuur 
aan het Great toegevoegd, die aan het orgel een gouden klankkroon geeft 
als een stralende zon. Het is een mooie aanvulling op het donkere 
romantische Maarschalkerweerd-orgel dat in de verte onder het westraam 
schemert. 
 
De dispositie luidt: 
 
Hoofdmanuaal C-g''' 
 
Open diapason 8 
Stopped diapason  8 
Open flute 4 
Mixtuur 
 
Bovenmanuaal in zwelkast  C-
g''' 
 
Lieblich gedackt 8 
Principal 4 
Oboe 8 
 
Pedaal C-e'(!) 
Bourdon 16 
 
koppelingen: II-I, I-P, II-P. 
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Deze aanwinst voor de kathedraal is alleszins een felicitatie waard voor  
organist Wouter van Belle, dirigent Gerard Beemster en alle anderen die 
hieraan hebben meegewerkt! 
 
Paul Houdijk 

CD/DVD bespreking 
 
 

Orgel- en corgelspel Gerard van Reenen 

De redactie stuurde mij een cd en een dvd ter bespreking. Op deze schijven 
speelt organist / klavecinist / fortepianist en cornettist Gerard van Reenen 

werken van Dietrich Buxtehude, John Dowland en Johann Sebastian Bach.  
 

Het bijzondere aan deze schijven is dat Gerard van Reenen zowel het 
orgelspel als het cornetspel gelijktijdig voor zijn rekening neemt. Dat dit 

een redelijke heksentoer is moge duidelijk zijn. Bij de post zat ook een 

uitgebreide toelichting geschreven door de uitvoerder. Nu ja, toelichting, 
eigenlijk is het een klaagzang over zijn Nederlandse collegae die hem, naar 

zijn bevinden, niet serieus nemen omdat hij op een afwijkende manier 
muziek maakt. Hij eindigt zijn epistel met een advies: “Probeer bij het 

beluisteren van deze cd’s te luisteren zoals u ook naar andere cd’s luistert, 

dus uitsluitend naar de muziek zelf. Denk even niet aan de curiositeit…….” 
Ik ga er vanuit dat elke recensent onbevooroordeeld zijn of haar werk doet, 

maar ik neem zijn advies nog maar eens extra ter harte en kom tot de 
volgende bevindingen: 

 
Gerard van Reenen is een zeer goed organist, daar valt niets op af te 

dingen. Hij is een muzikant pur sang. Hij speelt mooi gearticuleerd en 

doorzichtig. Hij speelt ook goed cornet, maar ik vind toch dat het niveau 
daarvan wat achterblijft bij zijn orgelspel. Anders dan bij een orgel kunnen 

onzuiverheden de speler aangerekend worden, bij een orgel alleen maar de 
stemmer. Ik constateer dan ook dezelfde onvolkomenheden die ik vaak bij 

ons in Fryslân op de solistenconcoursen waarnam: trage aanzetten en 

aanzetten die niet strak op toon zijn, regelmatig een licht vibrerende klank 
die ik persoonlijk bij een koperinstrument niet mooi vind. De zuiverheid van 

e.e.a. is ook niet altijd helemaal wat het zou moeten zijn. Kortom, 
cornetspel van een gemiddeld goed korpslid, niets meer maar ook niets 

minder. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de cornettist en de 

organist Van Reenen af en toe wat in conflict zijn. Ik hoor toch her en der 
rubati die volgens mij niet vanuit de muzikale gedachte komen, maar meer 

uit de gedachte “hoe blijven we in het goede spoor.”  Maar laten we eerlijk 
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zijn, multitasken op deze wijze is geen sinecure en wat dat aangaat 

verdient van Reenen een compliment, ga er maar eens aan staan. De 
gekozen muziek is mooi, hoe kan het ook anders met Bach, Dowland en 

Buxtehude. Het advies van Gerard van Reenen om niet alles achter elkaar 
af te luisteren neem ik graag over. Als je alles achter elkaar hoort, treedt 

toch een zekere vermoeidheid op. 

 
In zijn begeleidende brief klaagt van Reenen erover dat in Nederland een 

organist zich kennelijk niet met meerdere instrumenten mag bezighouden. 
Waar hij dat op baseert weet ik niet, ik heb er zelf geen enkele moeite 

mee. In de loop van de tijd heb ik zelf veel instrumenten bespeeld, 
waaronder accordeon, blokfluit, gitaar en basgitaar, van mij mag van 

Reenen dus lekker zijn gang gaan. Ik vind het doodnormaal dat iemand 

zich op deze manier met muziek bezighoudt, zeker iemand met de status 
en het muzikale verleden als  Gerard van Reenen.  

 
Meer moeite heb ik met de presentatie van deze cd’s. De cd’s zien er 

verschrikkelijk knullig uit. In zijn bijsluiter probeert van Reenen zich 

daarvoor in te dekken met o.a. een opmerking als ”is een mens in een 
confectiejurk of –pak een mooier of zelfs beter mens dan iemand die 

zelfgemaakte kleding draagt?” maar daarin ben ik het niet met hem eens. 
Bij de huidige stand van de techniek kunnen privéproducties met heel 

weinig extra werk er stralend professioneel uitzien en dat hoeft niet eens 
veel te kosten. Er zijn printers voor een prikkie te koop die rechtstreeks op 

de cd’s kunnen drukken, er zijn lightscribe branders die rechtstreeks op de 

cd graveren en er zijn layout-programma’s bij de vleet, zelfs als freeware 
op internet (Picasa, Ulead etc.) die voor een prachtige lay-out kunnen 

zorgen. 
 

Bij de dvd vind ik het videowerk een stukje ontroerende huisvlijt. Als 

fanatiek filmer vind ik dat het bij een dvd  op de eerste plaats om een 
boeiend kijkspel moet gaan  en dat kan ik op deze dvd niet vinden.  

 
Er zijn veel onscherpe beelden, Gerard van Reenen komt prominent in 

beeld vanuit een camerastandpunt waarbij de kerk op de achtergrond licht 

naar rechts overhelt. Een paar shots van de kerk van Middelbert zijn er ter 
afwisseling, maar ook deze staan scheef. Je zou het beeld makkelijk 

veelvuldig af kunnen wisselen met fraaie opnamen uit het interessante 
Groninger landschap of mooie opnames van het interieur van de kerk, het 

orgelfront, detailopnamen van het orgelfront etc. Nu kijk je heel lang tegen 
een organist van middelbare leeftijd aan die tevens op de cornet speelt. 

Met alle respect, maar voor een dvd is dat een saai beeld.  



KDOV-blad  Zomer 2012 | 24 

 

De naam “corgel” die hij voor zijn combinatie gebruikt vind ik een beetje 
bedacht op een late zondagavond. Op de Bach- en Dowland-cd staat 

“Gerard van Reenen cornet en orgel simultaan”, dat vind ik een veel 
professionelere aanduiding. Er zijn meer multi-instrumentalisten geweest, in 

de lichte muziek zeker. Bob Dylan b.v. speelt gitaar en mondharmonica 

tegelijkertijd, maar die maakt daar toch ook geen “gitaronica” of iets 
dergelijks van?  

 
Als conclusie: 

op de cd en dvd hoort u een professioneel en muzikaal organist die tevens 
op een redelijk niveau cornet speelt. U hoort mooie muziek, vaak fraai 

gespeeld op een mooi orgel en een dito cornet. De opname is goed 

gemaakt, alles staat mooi in het stereobeeld en achtergrondruis is afwezig. 
De presentatie is echter uiterst amateuristisch, daar valt met weinig extra 

middelen veel te winnen. De bijsluiter, die ik u zal besparen, zou ik als ik 
Gerard van Reenen was niet meezenden, op een klaagzang zit u als klant 

niet te wachten. Dat van Reenen gelooft in wat hij doet moge duidelijk zijn. 

Maar zijn professionele orgelspel staat wel in schril contrast met de knullige 
presentatie van zijn project.  

Helaas is er bij ons geen prijs bekend, maar u kunt e.e.a. vinden en 
bestellen op de website van Gerard van Reenen: www.gerardvanreenen.nl 

bij de koppeling “contact en bestellingen” of via tel. 050-3010739 of via 
Femke55@wanadoo.nl 

U bestelt in ieder geval iets muzikaals en curieus en dat is nooit verkeerd.  

 
Frits Haaze 

   
 
 

 
050-3010793 of via e-mail femke55 

 

http://www.gerardvanreenen.nl/
Femke55@wanadoo.nl
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Opleidingen, cursussen, studiedagen 
 

Studie- en contactdag voor amateur-organisten rond Gaspard Corrette 

Zaterdag 13 oktober 2012, 11.00 - 15.00 uur,  Grote Kerk Schermerhorn. 
 
In 1703 schreef de Franse barokcomponist Gaspard Corrette de Messe du 
8e ton pour L'Orgue. Deze mis, bestaande uit 24 delen, is door zijn 
eenvoud goed uit te voeren door amateur-organisten. Daarnaast klinken 
veel van de voorgeschreven registraties ook op latere (romantische orgels) 
verassend goed. Daardoor is deze muziek goed bruikbaar in de liturgische 
praktijk van veel amateur-organisten.  
 
In de workshop wordt ingegaan op de uitvoeringspraktijk van de Franse 
barokmuziek, waarbij aan bod komen: registratievoorschriften; ornamentiek; 
inegalité en alternatimpraktijk. 
 
Het orgel in de Grote Kerk te Schermerhorn  stamt uit de 18e eeuw en er is 
waarschijnlijk afkomstig uit het Rijnland. Het instrument heeft een Franse 
dispositie en is goed geschikt voor de uitvoering van Franse barok muziek. 
 
Kosten voor deelname 15,00 euro p.p. incl. koffie en thee (gelieve zelf voor 
een lunchpakket te zorgen). Er is plaats voor maximaal 10 actieve 
deelnemers. 
 
Locatie: Grote Kerk Schermerhorn, Oosteinde 2, 1636 XV Schermerhorn 
 
Voor opgave en voor eventueel aanvullende informatie m.b.t. de drie 
bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met Mark Heerink 
regionaal medewerker kerkmuziek NSGV Haarlem-Amsterdam  
T: 06-23400843 E: m.heerink@planet.nl W: www.nsgvhaarlem.nl 
 
 
 
 

 

Symposium rondom 250 jaar Bätz-orgel Lutherse kerk te Den Haag 

 
De Stichting Cultuur en Muziek in de Lutherse Kerk te Den Haag 
organiseert ter gelegenheid van de 250e verjaardag van het Bätz-orgel in 

mailto:m.heerink@planet.nl
http://www.nsgvhaarlem.nl/
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de Lutherse kerk een symposium rond dit instrument op 29 september 
2012. 
Naast de rijke muzikale traditie die het instrument zelf vertegenwoordigt, 
zijn ook heel wat bekende, of zelfs beroemde organisten eraan verbonden 
geweest zoals Feike Asma en Willem Mudde. Het bijna een eeuw oude 
‘Fernwerk’, een apart werk in een zwelkast geplaatst, is een merkwaardige 
toevoeging, die echter van een andere muzikale visie uit gaat en inmiddels 
ook onderdeel is van de geschiedenis van het instrument. 

 
Het thema van de reeks 
orgelconcerten in 2012 is “250 jaar 
Bätz-orgel: veelzijdig – veelkleurig” 
en dat zijn precies de facetten die 
tijdens het symposium aan bod 
komen: repertoire, omvang van het 
instrument, toevoegingen van later 
datum, het orgel als ‘vehikel’ van de 
organist enzovoort. 
 

Aan het symposium wordt meegewerkt door prominenten uit de 
Nederlandse orgelwereld: Peter van Dijk (organist en adviseur), Frits 
Elshout (Flentrop Orgelbouw), Hans Fidom (hoogleraar orgelkunde aan de 
VU), Reitze Smits (o.a. organist te Vianen, musicoloog), Aart Bergwerff 
(organist Lutherse Kerk) en Arie Eikelboom (kerkmusicus). De dagvoorzitter 
is Frits Zwart. Het symposium duurt van 10.30 tot 15.45 uur. Ter afsluiting 
vindt om 16.15 uur een concert plaats door Aart Bergwerff en Reitze Smits 
met onder andere vierhandige orgelmuziek. Behalve tijdens dit concert is 
het instrument ook op verschillende momenten tijdens het symposium te 
horen. 
 
De kosten bedragen € 25,- voor de hele dag en € 30,- voor de hele dag 
inclusief lunch. 
Voor alleen het concert betaalt u € 10,-. 
Bij aanmelding en betaling vóór 1 september 2012 is de lunch gratis. 
 
Nadere informatie bij: Nigel Lamb, secretaris Stichting Cultuur en Muziek 
e-mail: batz250@nplamb.eu 
Tel : 06 4000 3336 

batz250@nplamb.eu%0bTel
batz250@nplamb.eu%0bTel
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Zangdag NSGV Den Bosch in het teken van Maria 

 
DEN BOSCH - Momenteel is de NSGV in 
het Bisdom Den Bosch bezig met de 
voorbereidingen van de zangdag 2012, die 
in het teken zal staan van Maria. In het leven 
van veel mensen is Maria een belangrijk 
persoon, bedevaartsplekken blijven steeds 
mensen trekken en devotieliederen worden 
met hart en ziel gezongen. Ook in de liturgie 
heeft Maria een plaats, met name in de 
advent, waarin de kerk mèt haar de 
geboorte van Jezus met Kerstmis verwacht. 
 
Op deze zangdag zingen we nieuwe en oude liederen die een plaats 
kunnen hebben in de adventsliturgie en in liturgische vieringen waarin 
Maria centraal staat. Als koorleider van de dag hebben we niemand minder 
dan dr. Richard Bot, voorzitter van de landelijke Sint-Gregoriusvereniging, 
bereid gevonden. Medewerking verleent ook Jan van de Laar, organist in 
Helmond. De dag vindt plaats op 27 oktober 2012 van 10.00 tot 16.00 uur 
in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD  Heeswijk-Dinther. 
 
 
Bron: Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom Den Bosch; jaargang 6, nummer 3 
– juni 2012 
 

Brabants Koor- en Orgelfestival 2012 “L’ orchestre? C’est mon 
orgue!” 

 
Aan César Franck wordt de uitspraak toegedicht “L’orgue, c’est mon 
orchestre” waarmee hij het orgel met haar vele mogelijkheden en 
klankkleuren gelijkwaardig verklaart aan een heus symfonieorkest. 
De Stichting Koorplein Noord-Brabant heeft de omgekeerde uitspraak 
gekozen als thema voor het “Brabants Koor- en Orgelfestival 2012” dat op 
22 en 23 september zal plaatsvinden in Bergen op Zoom, een stad met een 
rijk bezit aan fraaie orgels en een bloeiende orgelcultuur. 
 
Het orgel kennen we natuurlijk als begeleidingsinstrument tijdens 
kerkdiensten of concerten voor kleinere koorwerken en als solo-instrument 
in de werken van bekende orgelcomponisten zoals Buxtehude, Bach, 
Franck en Messiaen. Grotere koorwerken daarentegen zijn vaak 
geschreven voor orkest en blijven daarmee in de regel buiten bereik van 
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het gemiddelde amateurkoor. Helaas worden zo de vele mogelijkheden van 
het orgel als vervanger voor een orkest vergeten. Het Brabantse Koor- en 
Orgelfestival brengt juist deze mogelijkheden voor het voetlicht en wil zo 
amateurkoren en dirigenten een handvat geven om deze mogelijkheden 
beter te benutten. 
Op zaterdag opent het festival met het geven van diverse openbare 
workshops voor amateurtoetsenisten (orgel, piano, klavecimbel, keyboard, 
etc). Onder leiding van professionele docenten kunnen zij de mogelijkheden 
van verschillende mooie kerkorgels in Bergen op Zoom uitproberen. 
’s Avonds wordt door professionele organisten in de Gertrudiskerk het werk 
van de Franse componist Jean Guillou “La Révolte des Orgues” uitgevoerd, 

een werk voor maar liefst 
negen(!) orgels en 
slagwerk. Ook bestaat de 
mogelijkheid voor 
workshopdeelnemers om in 
dit concert op te treden. 
Het festival wordt zondag 
afgesloten met een groot 
concert voor koor en 
orgel(s). Een speciaal 
gevormd festivalkoor zal de 
mogelijkheden van de 

combinatie van koor en orgel laten horen in werken uit verschillende 
stijlperioden. Naast delen uit Cantate 29 van Bach en delen uit het Requiem 
van Mozart wordt het werk “Laudate Dominum” van de uit Breda afkomstige 
componist Daan Manneke uitgevoerd voor gemengd koor, mannenkoor, 
kamerkoor en kinderkoor in een bewerking voor vier orgels. Alle concerten 
staan onder leiding van de Belgische dirigent Kurt Bikkembergs. De 
workshops zijn gratis toegankelijk voor publiek evenals de concerten. 
Koorplein nodigt Brabantse toetsenisten die de mogelijkheden van het orgel 
willen ontdekken of hun repertoirekennis willen uitbreiden, uit zich in te 
schrijven voor de workshops op 22 september van 10-16u. Ook mensen die 
eens willen ervaren hoe het is om op een orgel te spelen zijn welkom. 
Daarnaast worden ook amateur-koorzangers uit Brabant voor het 
festivalkoor gevraagd. De repetities zijn op 22 en 23 september met 
aansluitend het concert. U wordt ondersteund door ervaren koorzangers, 
dus grijp uw kans om een aantal juwelen uit de koorliteratuur samen met 
professionals uit te voeren! 
U kunt zich tot 1 september opgeven bij Tom Suters, tel 06-54974744 of 
tom.suters@onsnet.nu of u kunt een inschrijfformulier downloaden via 
www.koorplein.nl 
 
Bron: Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom Den Bosch; jaargang 6, nummer 3 
– juni 2012  

tom.suters@onsnet.nu
http://www.koorplein.nl/
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Ingezonden door leden 
 
 
Van 26 tot 31 augustus, van het vorig jaar, ben ik als organist van uit 
Nederland meegereisd naar Lourdes. Ik reisde met de bekende “oranje” 
pastoor Paul Vlaar uit Obdam. De groep van Obdam ontmoette ik in 
Eindhoven met vele andere mensen uit het hele land. Bij elkaar waren we 
met 110 bedevaartgangers, die ik op orgel met hun zang moest begeleiden 
in de verschillende kerken en kapellen. 

 
Ik had me van de reis veel voorgesteld. Op de avond, toen we arriveerden, 
kwamen de deelnemers bij elkaar in een kapel, zonder orgel, nergens een 
orgel te zien tot mijn verbazing nergens te vinden. Maar niet getreurd; enige 
heren brachten op een steekwagen een keyboard. De powerknop werkte 
niet, doch na enige pogingen kon je het “orgel” aanzetten door eerst de 
stekker in het stopcontact te stoppen en vervolgens van de powerknop af te 
blijven. Gelukkig was er ook mijn collega, dirigent Jan Monden, die meer in 
Lourdes was geweest, die wist hoe ik het ‘ding’ moest bedienen en hoe met 
apparaat om te gaan, ofschoon je wel een 4’ bij de 8’ moest zetten, anders 
was niet meer te horen wat je aan het spelen was, omdat de 
crescendoknop (schuif) ook niet goed werkte! 
 
Nog erger werd het in de St.-Jozefkapel, waar nog een ouderwets 
harmonium stond, eentje die je trappend tot geluid moest brengen (wel 
doortrappen). Dit instrument herinnerde ik me van 65 jaar geleden op de 
lagere school, toen onze juf enige kinderliedjes met ons wilde zingen. Ik 
heb geweigerd om op dit barrel te  spelen. Echter, toen moest ik toch weer 
op “mijn” keyboardje mijn best gaan doen! Ik voelde me hoogst ongelukkig. 
Een dag later moest ik op datzelfde ding bij de grot gaan begeleiden. De 
grot zelf kon ik niet zien tijdens mijn “orgelspel” en ik kon slechts 
vertrouwen op Jan Monden, die de deelnemers, meer dan ik, in de 
microfoon al zingend kon meenemen en ik droeg mijn ziel in eenzaamheid 
op aan Jan, een voortreffelijke collega. 
 

Met de pastorale groep, waarvan je als musicus automatisch lid bent als je 
in Lourdes als organist of dirigent werkt, is er dagelijks een vergadering. 
Paul Tervoort, pastoor te Weert was de hoofdaalmoezenier en 
waarschijnlijk kwam het door hem dat ik na mijn klaagzang de laatste dag 
van ons bezoek aan Lourdes van de organisatie in Den Bosch, hoorde ik 
dat ik in de kathedraal op het Cavaillé-Collorgel mocht spelen. Een 
verademing, wat een prachtig orgel. Van alles heb ik er uitgehaald en 
geïmproviseerd over het bekende Lourdes-lied “Te Lourdes op de bergen”; 
veel tongwerken in het pedaal en het geluid denderde door de kathedraal. 
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Gewoonlijk, en dat ben ik gewend, loopt de kerk leeg als ik een onbekend 
naspel speel. Iedereen, ook de aangelopen bedevaarders, bleef nu zitten. 
 

Hogelijk heb ik me erover verbaasd dat je als professioneel organist op zo’n 
belangrijke locatie met zulk ‘materiaal’ moet werken. 
Het is toch verwonderlijk in een bedevaartsplaats als Lourdes, waar 
miljoenen mensen komen, zulk ‘materiaal’ aan te treffen.  
 

Als ik mij, ‘s avonds op weg naar bed, mij in mijn ellende wilde gaan 
bezatten, kreeg ik in het Franse hotel een “Franse” wijn te drinken, die niet 
te drinken was!!! Amstelpils dan maar, dat wel!!  
Van verschillende collegae hoorde ik dat ze daar ook als organist geweest 
zijn. Ik heb ze daar nooit over de “orgel”-mistanden horen klagen, maar 
misschien zijn zij wat coulanter dan ik, Maria zal het zich niet aantrekken 
hoe en waar op we spelen, als we in Lourdes maar haar Marialiederen 
begeleiden. In mijn parochie, in Heerhugowaard, zei men dat men zich 
dienend moet instellen en niet zeuren waar je op speelt!! (Waar heb ik dat 
meer in de kerk gehoord?) 
 

Ik vraag me af: moeten we het pikken om op zulke instrumenten te gaan 
begeleiden? Lecot als vaste organist heeft wel een prachtig orgel in de 
Basiliek tot zijn beschikking. Waarschijnlijk is dat omdat hij direct onder 
Onze Lieve Heer en Maria werkt. Zo’n hoge plaats hebben we niet als 
eenvoudige organisten, althans ik niet. Het was ook niet toegestaan dat ik 
als eenvoudige West-Fries op zijn vierklaviers orgel mocht spelen. 
 

Kunnen we niet als organisatie van dirigenten/organisten ons beklag doen 
bij de VNB te ‘s-Hertogenbosch? Ik voelde mij in het bedevaartsoord 
bijzonder opgelaten, dat men mij als professionele organist op zulke 
puinbakken laat (g)orgelen. Er vloeit daar in die plaats geld, niet mis te 
verstaan. Er worden daar miljoenen verdiend. De pelgrims betalen hoge 
bedragen om hun vroomheid mede te laten “ondersteunen” door een 
keyboard, ter ere van Maria! 
 

Ik ga er niet meer heen, dat heb ik de VNB laten weten, tenzij het 
orgelbestand wordt verbeterd, dan wil ik er wel weer heen. Ik ga er dan 
heen met  een  zelf meegebrachte Franse wijn, gekocht bij Albert Heijn. 
Dus: ik ben bang dat ik er nooit meer op mijn “keyboardje” zal mogen  
spelen! 
 
Ton Klos 
Heerhugowaard, 21 februari 2012 
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Kerkelijke agenda 
 

Zondag 1 juli 
13e zondag door het jaar 

Woensdag 15 augustus 
Hoogfeest  
Maria ten Hemelopneming 

Zondag 8 juli 
14e zondag door het jaar 
 

Zondag 19 augustus 
20e zondag door het jaar 

Zondag 15 juli 
15e zondag door het jaar 
 

Zondag 26 augustus 
21e zondag door het jaar 

Zondag 22 juli 
16e zondag door het jaar 
 

Zondag 4 september 
22e zondag door het jaar 

Zondag 29 juli 
17e zondag door het jaar 
 

Zondag 11 september 
23e zondag door het jaar 

Zondag 5 augustus 
18e zondag door het jaar 
 

Zondag 18 september 
24e zondag door het jaar 

Zondag 12 augustus 
19e zondag door het jaar 
 

Zondag 25 september 
25e zondag door het jaar 
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