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Van de bestuurstafel 
 
Het bestuur hoopt dat u en de uwen gespaard zijn gebleven voor de infectie 
door het coronavirus, want, hoe lastig de lock down ook is, noodzakelijk 
was hij wel om de pandemie te beteugelen.  
 
Voor vrijwel iedereen van ons is de coronacrisis de eerste keer in onze 
loopbaan dat we onze werkzaamheden als kerkmusicus noodgedwongen 
lange tijd moeten onderbreken door een oorzaak van buitenaf. 
Veel parochies speelden vrij snel in op de nieuwe situatie door het 
uitzenden van een livestream van de vieringen. Een van onze leden wees 
ons erop dat ook dat consequenties heeft. De opnames van vieringen 
blijven soms lange tijd op internet staan en dat schept een spanningsveld 
met de rechten van de uitvoerend kunstenaar die in plaats van de 
vluchtigheid van een niet opgenomen viering nu lange tijd kan worden 
aangesproken op zijn of haar prestaties. Volgens de ‘Wet op de naburige 
rechten’ is de uitvoerend kunstenaar eigenaar van zijn of haar bijdrage aan 
die opname en moet hij/zij in principe het recht hebben om uitzending te 
verbieden. 
 
Dankzij de livestream konden de organisten onder ons weliswaar weer aan 
de slag, maar voor de koordirigenten bood dit weinig soelaas, tenzij ze als 
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cantor konden optreden, want de koren mogen nog steeds niet repeteren, 
zelfs niet wanneer de 1,5 meter regel wordt toegepast. 
Natuurlijk gaat de veiligheid van onze koorleden, van wie de meesten 
alleen al door hun leeftijd tot de kwetsbare groep behoren, boven alles, 
maar we kunnen ons ook afvragen waarom de lobby van de 
luchtvaartwereld  wél de overheid heeft weten te overtuigen van de 
virologische veiligheid van met mensen volgepropte vliegtuigen en de 
koorwereld geen enkel gehoor heeft gekregen als het over het zingen gaat, 
zelfs niet op 1,5 meter afstand, zelfs niet meteen kleine groep, zelfs niet in 
een grote ruimte en zelfs niet met een mondkapje voor. 
Het is duidelijk dat economische belangen daarbij een niet te onderschatten 
rol spelen. 
 
Voorlopig kunnen de koren in onze kerken in elk geval niet zingen want 
eind mei heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie zich nog steeds 
aan de veilige kant van de streep opgesteld door alleen het zingen door 
een cantor of cantrix toe te laten en koor- en volkszang niet toe te staan. 
Dit houdt tevens in dat ook de koorrepetities niet door kunnen gaan. 
De zorg van de bisschoppen voor hun gelovigen is heel begrijpelijk en zij 
zullen zich zeker hebben gerealiseerd hoe ingrijpend dit is voor de 
parochies want koren behoren tot de meest actieve groepen vrijwilligers 
binnen een parochie, maar dat neemt niet weg dat deze situatie voor alle 
betrokkenen bijzonder pijnlijk is. 
 
En dan heb ik het nog niet eens over de doorbetaling van de op non-actief 
gestelde kerkmusici. Hopelijk heeft uw parochiebestuur daar goede 
maatregelen voor genomen. Zij kunnen immers van de overheid een 
tegemoetkoming van 90% ontvangen voor de arbeidsduurverkorting van 
hun werknemers zodat deze in elk geval met nauwelijks extra kosten een 
uitkering ontvangen. Sommige parochiebesturen vullen dit zelfs aan tot het 
volledige salaris, maar er zullen vast ook wel voorbeelden zijn waar 
parochiebesturen hun kerkmusici in de kou laten staan, zeker als het 
ZZP’ers zijn. We horen graag van u  wat uw ervaringen zijn en willen u, 
waar nodig ook steunen. 
 
Voor ons zit er dus niets anders op dan te wachten op betere tijden.  
Het bestuur wenst u allen veel sterkte en blijf gezond ! 
 

Ton van Eck, voorzitter 
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Mededelingen 
 

 

Jaarvergadering KDOV 2019-2020 – reserveer de datum alvast 
De jaarvergadering is (onder voorbehoud in verband met corona-
maatregelen) gepland op zaterdag 24 oktober 2020 in en rond de St. 
Nicolaasbasiliek in Amsterdam (dichtbij station Amsterdam CS). In 
tegenstelling tot andere jaren vindt de vergadering nu plaats in de middag. 
Programma: 
13.00 u lunch; 14.00-16.00u vergadering; daarna koffie/thee en rondleiding 
in de basiliek; 17.00 u Choral evensong of korte vesperviering; 17.45 u 
drankje/borrel ter afsluiting 

  

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden. Het geplande overleg 
van 22 april 2020 is gecancelled. (BH;14 juni 2020) 

  

 

Is uw adres of e-mailadres gewijzigd? 
Wanneer uw adres of e-mailadres is gewijzigd, vragen wij u dit door te 
geven aan penningmeester@kdov.nl. (BH; 16 maart 2020)) 

 

Personalia 
Adreswijziging: 
J.(Jos) Wielakker, Dr. de Ridderhof 18, 5321 RW Hedel 
G.(Gerard) Keilholtz, Spiegelstraat 30, 7552 MP Hengelo (Ov.) 
P.A.M. (Paul) Sweers, Terpstraat 9C, 6923 AN Groessen 
M. (Marcel) Verheggen, Bricolaruwe 11, 6218 WH Maastricht 
J.P.J. (Johan) de Graaf, Toulousehof 60, 5627 GP Eindhoven. 
 
Mgr. Fons Kurris 60 jaar priester 
Ons erelid Mgr. Fons Kurris vierde donderdag 2 april zijn 60-jarig 
priesterjubileum met een H. Mis in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te 
Maastricht. De jubileummis was via internet te volgen. 
Bestuur en redactie feloiciteren hem van harte met dit jubileum en wensen 
hem nog vele jaren in goede gezondheid. (BH; april 2020) 
 
 
  

mailto:penningmeester@kdov.nl
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Ton van Eck Officier in de Orde van Oranje-Nassau 
Op vrijdag 25 april 2020 is door de 
burgemeester van Leidschendam-
Voorburg Klaas Tigelaar bekend-
gemaakt dat dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck 
uit Voorburg (72) is onderscheiden als 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
Helaas konden de versierselen i.v.m. de 
coronacrisis niet worden uitgereikt. Dat 
vindt later dit jaar alsnog plaats op een 
datum die door de Kanselarij der 
Nederlandse Orden wordt bepaald. Alle 
namen van de decorandi staan, net als 
in andere jaren, gepubliceerd in een 
speciale editie van de Staatscourant.  
De burgemeester verwoordde: “De heer 
Van Eck spant zich op uitmuntende 
wijze vrijwillig in voor de muziekwereld. 
Hij heeft verschillende semiprofes-

sionele strijkersensembles opgericht. Hij specialiseerde zich in de orgel-
bouw van de 19e- en 20e eeuw, waarover hij diverse artikelen en mono-
grafieën in (inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde historische 
orgels schreef. Diverse gecomponeerde muziekstukken van zijn hand zijn 
met meerdere (internationale) prijzen bekroond. Daarnaast is hij 
gecertificeerd orgeladviseur van het College van Orgeladviseurs Nederland 
en is hij toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem.” 
 
Ton van Eck is titulair-organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in 
Haarlem. Hij is voorzitter van de Katholieke Dirigenten- en Organisten 
Vereniging (KDOV). Wij feliciteren Ton van harte met deze eervolle 
onderscheiding. (BH; bron: www.kdov.nl, 24 april 2020) 
 
 

Vraag en aanbod 
 
Bent u geïnteresseerd in de onderstaande uitgaven, dan graag een mailtje 
naar redactie@kdov.nl  
- 10-delige Algemene Muziek Encyclopedie (uitg. De Haan, 1979-1984) 

- Louis Peter Grijp, Een muziekgeschiedenis der Noordelijke Nederlanden, 1600-2000 

(incl. cd-rom en 5 cd-box) 

- Muziek in de Nederlanden (Teleac, incl. 5 cd’s met muziek vanaf 1400) 

http://www.kdov.nl/
mailto:redactie@kdov.nl
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Het bestuur van de KDOV zoekt met ingang van 1 november 2020 een 
 

Eindredacteur (m/v) 
 

voor het KDOV-blad dat vier keer per jaar verschijnt en wordt toegezonden 
aan alle leden en relaties van de KDOV. 

 
De taken zijn: 

• het bepalen van de inhoud van het blad aan de hand van beschikbare 
artikelen, kopij en bladruimte 

• het redigeren en de opmaak van het blad in MS Word of een ander 
editing pakket 

• het aanleveren van het opgemaakte blad en de verzendlijst aan de 
drukker 

• het bijhouden van retouren- en verzendadministratie 

• overleg met de hoofdredacteur. 
 
De functie is een onbetaalde functie voor leden van de KDOV die iets voor 
de vereniging willen doen en vraagt op jaarbasis maximaal 25 uren werk. 
Voor informatie of aanmelding moet u zijn bij de huidige functionaris: 
b.a.g.hillen@planet.nl. 

 
 

Het bestuur van de KDOV zoekt met ingang van 1 november 2020 een 
 

Webmaster (m/v) 
 
voor het beheer en de eventuele vernieuwing van de website www.kdov.nl 
 
De taken zijn: 

• het technisch beheer van de website (opgezet in Joomla) 

• het plaatsen van artikelen aangereikt door het bestuur 

• het volgen van publicaties in andere gremia 

• het plaatsen van relevante artikelen op de website 

• evt. vernieuwing in opzet en opmaak van de website 
 
De functie is een onbetaalde functie voor leden van de KDOV die iets voor 
de vereniging willen doen en vraagt op jaarbasis maximaal 25 uren werk. 
Voor informatie of aanmelding moet u zijn bij de huidige functionaris: 
b.a.g.hillen@planet.nl. 

 
 

b.a.g.hillen@planet.nl
http://www.kdov.nl/
b.a.g.hillen@planet.nl
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Lady Macbeth: een bloedstollende Passacaglia 
gecomponeerd voor orgel door D. D. Sjostakovitsj 

(1906-1975)1 
Ruud Hoogenboom 

Achtergrond 
Dmitri Sjostakovitsj begon met zijn muzikale opleiding twee jaar na de 
revolutie aan het conservatorium van Leningrad2 waar hij op jonge leeftijd 
afstudeerde (1925). In die periode, en tevens met de opkomst van het 
communisme stond er in de Sovjet-Unie menige kerk leeg en geestelijken 
werden vermoord. De Russisch Orthodoxe kerk kende toen geen orgels. 
Het huisorgel was tijdens het bewind van de Tsaar populair onder de adel 
en rijke burger. Na de revolutie verdwenen er niet alleen kerken, maar de 
paleizen en huizen waren verlaten en leeggeroofd. In de jaren twintig en 
dertig stonden hier tientallen orgels jarenlang ongebruikt. Een speciaal 
hiervoor opgerichte commissie verzamelde de verwaarloosde orgels, die 
gerenoveerd werden of opnieuw samengesteld. En ten slotte kreeg het 
‘nieuwe’ orgel een andere bestemming. Een paar voorbeelden; één 
Walcker orgel (Malteser Kapelle) ging naar het Mali of Kleine Opera 
Theater (Malegot) in 1927. Een ander Walcker orgel3 werd overgeplaatst 
naar de Leningrader Staats Academische Kapel en een Walcker orgel 
(1903) uit Leningrad werd geplaatst in de grote zaal van de Leningrader 
Philharmonie (1931).4 
 
Studiegenoten 
In de jaren twintig werd de orgelklas van het Leningrader Conservatorium 
toegevoegd aan de afdeling compositie. Sjostakovitsj’s belangstelling voor 
orgel dateert van die tijd. Zo komt het dat het orgel in zijn film-5 en 
theatermuziek vroeg voorkomt. Een van Sjostakovitsj’s orgelvrienden was 
M. Starokadomski, die deel uitmaakte van zijn muziekvriendenkring, de 
Moskouwse Zes of Kvadri cirkel6 (J. Nicolski, M. Cerëmuchin, L. Oborin, 
Vissarion Sjebalin en M. Kvadri). Componist en organist Starokadomski 
was een leerling van de beroemde organist A. Goedicke. Hét grote 
voorbeeld voor jonge componisten/organisten in het begin van de jaren 
twintig en later, was de organist I. Braudo. 
 
Omstandigheden 
Wanneer Sjostakovitsj op zesentwintigjarige leeftijd de opera Lady Macbeth 
componeert, heeft hij net een roerige periode achter de rug. Zijn vriend de 
componist M. Kvadri (drijfveer achter de zogenaamde Moskou Zes) wordt 
doodgeschoten op verdenking van moord.7 Een andere componist A. Kenel 
uit zijn jeugdige vriendenkring wordt drie jaar8 naar een strafkamp op de 
Solovki eilanden9 gestuurd (op grond van paragraaf 58.5). Sjostakovitsj’s 
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geniale eerste opera de Neus is na vele discussies afgewezen en verdwijnt 
in een ‘bureaula’ voor 44 jaar.10 De tweede komische opera Orango maakte 
Sjostakovitsj niet af. De sketches die teruggevonden zijn in 2006, dateren 
van 1932.11 
 
Sjostakovitsj en de opera Lady Macbeth uit het district Mtsensk12 
In de periode van 14 oktober 1930 tot 17 december 1932 componeert 
Sjostakovitsj zijn opera Lady Macbeth uit het district Mtsensk (district 280 
km van Moskou13. In de tweede akte, tussen de vierde en vijfde scene, is 
een instrumentaal tussenspel14 gecomponeerd. Maar deze Entr’acte is 
oorspronkelijk voor orgel geschreven en wordt op 17 januari 1933 
uitgevoerd met de andere tussenspelen uit de opera in de zaal van de 
Leningrader Philharmonie. Het symfonische werk wordt De Suite van Lady 
Macbeth genoemd en o.l.v. de dirigent A. Gauk en het Philharmonisch 
Symfonieorkest uitgevoerd. De organist I. Braudo speelt de Passacaglia.15  
Deze Suite bestaat uit 4 instrumentale delen 1. Intermezzo, 2. Passacag-
lia16, 3. Scherzoso, 4. Mars. Sjostakovitsj’s boezemvriend, de musicoloog 
Sollertinski, houdt vooraf een inleiding.17 
 
De eerste uitvoering van de opera Lady Macbeth vindt plaats op 22 januari 
1934 in het Mali Opera Theater (Malegot) te Leningrad o.l.v. de dirigent S. 
Samosud. In de zaal bevond zich een klein Walcker-orgel. Het is onduidelijk 
of de passacaglia door orkest of orgel is uitgevoerd. De organist wordt 
nergens genoemd. 
 
Wanneer de opera Lady Macbeth18 voor de tweede keer in Moskou wordt 
uitgevoerd, draagt Sjostakovitsj, de dirigent en vriend G. Stolyarov op om 
de partituur voor orgel aan zijn andere vriend, de organist Starokadomsky 
te geven. De zaal had geen orgel. De Entr’acte wordt door orkest 
uitgevoerd en krijgt niet de naam Passacaglia. Het lijkt erop dat 
Sjostakovitsj uit praktisch overwegingen het tussenspel voor orkest heeft 
omgezet. Niet overal waren er orgels beschikbaar. 
 
Het verhaal van Lady Macbeth  
Het libretto, volgens het verhaal van N. Leskov (1865), is geschreven door 
A. Prejs en D. Sjostakovitsj. Het verhaal van Leskov is gebaseerd op 
Shakespeare’ s Lady Macbeth. 
Wanneer Katerina (hoofdrolspeelster) getiranniseerd wordt door haar 
schoonvader Boris T. besluit zij hem te vergiftigen door middel van 
paddenstoelen. Haar schoonvader wordt na het consumeren hiervan 
dermate onwel, dat hij om een priester vraagt. De priester komt en Boris 
sterft na zijn gebed (Entr’acte).19 Na de tweede moord op haar man wordt 
Katerina voor dwangarbeid naar Siberië gestuurd en aan het slot van de 
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opera stort zij zichzelf met een jonge vrouw van haar laatste geliefde in de 
kolkende zwarte massa van de Wolga.  
 
De opera wordt door Sjostakovitsj op ironische en zwartgallige wijze 
muzikaal uitgebeeld. Dat is vooral goed te horen in de begeleidende 
instrumentatie en tussenspelen. Sjostakovitsj heeft duidelijk compassie met 
Katerina hetgeen ook uit briefwisselingen met zijn vrienden naar voren 
komt.  
Wie was Sjostakovitsj’s inspiratiebron toen hij de opera componeerde? 
Naast andere West-Europese componisten zoals Hindemith was Alban 
Berg zijn grote voorbeeld. 
 
Wozzeck 
Dan moet de opera Wozzeck genoemd worden, omdat Lady Macbeth een 
zekere verwantschap met deze opera heeft, niet alleen in de verhaallijn 
(onderdrukking van de hoofdpersoon), maar ook in de muziek (Passacaglia, 
Akte 1 scene 4 en tussenspelen) die zweeft tussen atonaliteit en tonaliteit. 
Sjostakovitsj had deze opera van Alban Berg in de jaren twintig zeven keer 
bezocht, de componist ontmoet en zijn bewondering voor Wozzeck 
uitgesproken. Wozzeck is ongetwijfeld een grote inspiratiebron voor 
Sjostakovitsj geweest, maar in de twintigste eeuw grepen veel componisten 
uit de Tweede Weense school terug naar muzikale elementen uit de 
barokperiode: de Passacaglia met zijn dans is hier een voorbeeld van.20 
 
Katerina Izmajlova 
Na de heftige kritiek op Lady Macbeth (‘Chaos in plaats van muziek’) in 
1936 reviseert Sjostakovitsj zijn opera in de jaren vijftig en deze krijgt nu de 
naam Katerina Izmajlova (1962/3). Het instrumentale tussenspel in scène 4 
en 5 verandert weinig! In bewerkingen die daarop volgen, met name die 
van de verschillende Suites, hanteert Sjostakovitsj wel de naam 
Passacaglia. 
 
In 1965 wordt na ongeveer 30 jaar het orgelstuk uit de Suite van Lady 
Macbeth gepubliceerd door de organist I. Braudo als zijnde een bewerking 
van zijn hand onder de naam Passacaglia, D. Sjostakovitsj, uit de opera 
Katerina Izmajlova (Op. 29/114).21 Dat was toentertijd een gewaagde 
onderneming volgens de musicoloog Semenov. 
 
In 1976 komt de tweede versie uit, onder de naam Dimitri Schostakowitsch: 
Passacaglia aus der Oper Katerina Ismailova (Op. 29). Uitgever is de firma 
Peters (Leipzig). De samensteller is dan een organist uit Moskou L. 
Roizman. De organist had de originele partituur niet in handen, maar 
baseerde zijn informatie op die van I. Braudo die het stuk bewerkt had.  
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Volgens onderzoek blijken er nogal wat verschillen tussen de twee 
partituren te zijn, in vergelijking tot één handgeschreven partituur van 
1932/33. Deze originele partituur voor orgel is gebruikt bij de première van 
De Suite van Lady Macbeth op het orgel van de Leningrader Philharmonie 
in 1933. De componist en organist zijn in die tijd overeengekomen hoe het 
moest worden uitgevoerd.22 De orgelpartituur van de firma Peters komt niet 
overeen met de uitgave van de DSCHpublishers. Een paar voorbeelden. 
De Peter’s uitgave heeft: 
a. geen metronoom aanduiding en er hoort te staan: Largo kwart punt=69; 
b. er is een maat te veel in de inleiding; 
c. er is een triool is als twee zestiende achtste uitgeschreven; 
d. andere articulatie tekens; 
e. heeft dynamische tekens op andere plaatsen; enz.23 
 
De partituur van Sjostakovitsj bevat weinig aanwijzingen over de wijze 
waarop het stuk gespeeld moet worden. Dat is natuurlijk niet vreemd, 
omdat er zeker in die tijd weinig orgels waren. De orgels die het hadden 
overleefd, waren gerestaureerd of opnieuw samengesteld. En dan was het 
nog de vraag of het orgel mechanisch geschikt was om een dergelijk 
dramatisch stuk te kunnen verklanken! Bovendien is geen orgel hetzelfde in 
timbre, grootte en hoeveelheid registers. Sjostakovitsj heeft het in overleg 
verder aan de organist (1932/33) overgelaten hoe het stuk het beste 
uitgevoerd kon worden.24 I. Braudo heeft in 1965 aanwijzingen aangebracht 
in zijn uitvoeringen betreffende registers, dynamiek en articulatie, maar hij 
heeft hierbij vast en zeker rekening gehouden met de notatie zoals 
Sjostakovitsj dit onder andere voor orkest heeft genoteerd. 
Pas sinds 2017 is de officiële informatie over de eerste uitvoering met het 
orgel en de Suite bekend geworden.    
 
Karakter van het orgelstuk 
Het is opvallend dat Sjostakovitsj de compositie voor orgel altijd blijft 
noemen naar de hoofdpersoon van de opera; Lady Macbeth of Katerina 
Izmajlova. Voor de uitvoering van het orgelstuk is het verband met het 
karakter van de opera25 en de tussenspelen belangrijk om te weten. Bij 
Sjostakovitsj barst het voor orgel geschreven tussenspel los in een 
ongeëvenaard bloedstollend tussenspel. De introductie van de Passacaglia 
begint met een orkaan aan geluid. Het is niet moeilijk om vast te stellen dat 
deze klanklawine symbool staat voor de kerkelijke macht, onderdrukking, 
heersers en het geweld van die tijd.   
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DSCH-uitgave 

 
De Passacaglia26 
De compositie opent in een driekwartsmaat met een introductie van 6 
maten op de orgelpunt gis + 1 maat in cis en moet fff gespeeld worden. De 
toonsoort waarin het stuk staat is niet eenvoudig vast te leggen. De Rus uit 
de twintigste eeuw heeft hierover een eigen theorie ontwikkeld en dat wijkt 
af van ons toonsysteem, maar Sjostakovitsj was zeer goed op de hoogte 
wat er zich afspeelde in de moderne West- Europese muziekwereld. Dat d 
klein overheerst valt niet te ontkennen. Sterker nog de associatie met de 
opening van Brahms’ Eerste Pianoconcert (d klein) komt onmiddellijk in 
gedachte op.27  Het stuk van Sjostakovitsj wisselt qua klank tussen tonaal 
en atonaal. Zeker de bas-lijn klinkt ‘vreemd’ in de oren. Deze wordt 12 x 
herhaald, en komt 1x in sopraanbalk (70-79) voor. Na de dramatische 
opening valt er een opvallende rust (stilte voor de storm)28 om vervolgens 
met een enorme dynamische spanningsboog opnieuw in een waterval van 
klank uit te barsten en het stuk eindigt vanaf de tiende variatie (maat 293) 
geleidelijk aan in een gelaten pianissimo. 
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Edition Peters, Nr.5750 (E.P. 12840), 1976 door C.F. Peters 

 
Slotbeschouwing 
Is het overigens het enige boeiende stuk dat Sjostakovitsj voor orgel 
geschreven heeft?   Nee, in de stomme film de Gouden Bergen (Златые 
горы) die Sjostakovistsj in 1931 componeerde zat een fuga geschreven 
voor orgel (ook gespeeld door I. Braudo). De fuga had een soortgelijke 
functie als de tussenspelen in Lady Macbeth. In 1936 wordt de film opnieuw 
uitgebracht maar zonder orgel en fuga.29 De fuga voor orgel (en orkest) zit 
verwerkt in de instrumentale Suite, Gouden Bergen opus 30a.30 Je kunt je 
afvragen of Sjostakovitsj het orgel verwijderd heeft om praktische redenen. 
Want, de twee composities waren redelijk modern voor ‘gevoelige oren’ in 
die tijd. De luisteraar en musicus van nu weet dat Sjostakovitsj in Lady 
Macbeth en de Gouden Bergen volop experimenteerde met klank en 
geluid.31 En natuurlijk weten we dat Sjostakovitsj hier min of meer voor 
gestraft werd.32 Bij de film heeft hij het orgel verwijderd (1936) en Lady 
Macbeth werd de gekuiste versie Katerina Ismajlova! 
Maar beide stukken voor orgel zijn geniaal te noemen. (Henny van der 
Groep, 04-02-2020) 
 
Noten: 
1 Mijn dank gaat uit naar Emmanuel Utwiller directeur van de Association Internationale Dimitri 
Chostakovich in Parijs en Olga Digonskaya, DSCH ARCHIVES D. D. SHOSTAKOVICH. 
MOSCOW. 
2 In de tijd waarin Sjostakovitsj leefde wordt de stad Leningrad genoemd, we kennen dit nu als 
St. Petersburg. 
3 Aan de Nevski Prospekt stond een Nederlands hervormde kerk met Walcker orgel van 1891. 
De kerk staat er nog steeds, maar zonder orgel. 
4 De informatie over het orgel komt uit Onderzoek en materiaal No.4, redactie Olga 
Digonskaya, Lyudmila Kovnatskaya. Met name uit het artikel geschreven door organist en 
wetenschapper Ю. Семенов (Y. Semenov) Пассакалья для органа Д. Шостаковича.  Zie: 
Semenov Y. Passakalia for organ D. Shostakovich / Dmitry Shostakovich: Research and 
materials. D. Shostakovich / Dmitry Shostakovich: Research and materials. 4/red.-sost. ?. 
Digonskaya, L. Kovnatskaya. M.: DSCH, 2012.?. 208-228. 
5 Zoals in de stomme film Golden Mountains (1931). 
6 Inna Klause, Der Klang des Gulag: Musik und Musiker in den sowjetischen 
Zwangsarbeitslagern der 1920er- bis 1950er-Jahre (Göttingen, V&R unipress, 2014). Pag. 178 
7 M. Kvadri (1897-1929). Kvadri is onterecht beschuldigd en terechtgesteld. Zie Inna Klause. 
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8 A. Kenel (14-06-1927) zie Inna Klause. 
9 A. Solzjenitsyn’s boek Goelag Archipel gaat over deze eilanden 
10 Sjostakovitsj behoorde tot een van de avant-gardisten van die tijd, wat duidelijk wordt in zijn 
opera The Nose (1927-1928). Dat gaf problemen in het begin van de jaren dertig. In 1974 is de 
De Neus opnieuw in Rusland ontdekt en uitgevoerd door de dirigent G. Rozjdestvenski.  
11 Olga Digonskaya heeft van Orango de sketches en het libretto ontdekt. 
12 Voor een duidelijke beschrijving: kijk en luister naar professor Marina Frolova-Walker. Eerste 
deel gaat beknopt over de ideologische en culturele achtergronden. Op 16:50 begint de 
informatie over de opera. 
 https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/shostakovich-lady-macbeth-mtsensk 
13 Derek C. Hulme, Dmitri Shostakovich, Cataloque (The Scarecrow press, inc. 2010). 
14 Als eerste geïnstrumenteerd voor orgel, direct daarna voor orkest en piano. 
15 De organist I. Braudo beschrijft in zijn aantekeningen dat de klankkleuren van de 
passacaglia de dramatiek van het verhaal uitbeeldt en hiermee het verband legt tussen de 2 
scenes. 
16 In de aankondiging van het programma wordt de compositie Passacaglia genoemd, 
Sjostakovitsj geeft het deze naam niet in zijn opera. 
17 Het programma uit die tijd is teruggevonden. Sollertinsky geeft aan dat het stuk 
oorspronkelijk voor orgel geschreven is. 
18 Een dirigent noemde toen het stuk Katerina Ismajlova. 
19 Het is duidelijk dat Sjostakovitsj het orgel op dat moment gebruikte om de kerk uit te beelden 
als symbool van macht. 
20 Twee namen moet ik hierbij nog noemen omdat Sjostakovitsj een grote bewonderaar van 
Bach was en de Passacaglia in d van Bach beroemd is. Een ander stuk dat hierbij misschien 
belangrijk is, is M. Reger’s Passacaglia in d (1899). Het stuk opent net zoals bij Sjostakovitsj 
met een krachtige introductie en gaat dan pp verder. 
21 Het is mij niet bekend of Sjostakovitsj deze versie kende. 
22 Zie het artikel van Ю. Семенов (Semenov) Пассакалья для органа Д. Шостаковича. 
23 De DSCH-uitgever in Moskou heeft de originele uitgave. De familie Sjostakovitsj bezit de 
originele partituur van Lady Macbeth. 
24 Er zijn drie verschillende partituren in omloop. Een vroege opname op Etcetera van 
Alexander Fiseisky 200 years of Russian organ music komt het meest overeen met de 
partituur van de DSCH Publisher in Moskou. Vermoedelijk is de opname niet meer in de 
handel. Er zijn natuurlijk andere uitvoeringen op cd, maar welke overeenkomt met de partituur 
van Sjostakovitsj is niet duidelijk.   
25 De muziek in de opera wisselt voortdurend tussen grotesk en dramatisch. Sjostakovitsj 
beeldt hiermee de karakters en sfeer van de opera uit. De priester wordt muzikaal als een 
karikatuur neergezet. 
26 Wordt wel het dramatische hoogtepunt of het centrale middelpunt van de opera genoemd.  
27 De klankkleur die ontstaat door het gebruik van bepaalde harmonieën. De trillers zijn hierbij 
ook belangrijk. Sjostakovitsj was een begaafde pianist. Hij speelde in zijn studietijd en later 
veel symfonieën en andere stukken vierhandig met zijn vrienden! Het pianoconcert van 
Brahm’s heeft hij zeker gekend. 
28 Eigenlijk voorspelt de Passacaglia met zijn variaties hoe de opera zal aflopen! 
29 John Riley, Dmitri Shostakovich: A life in film, (I.B.Tauris, 2005 ) blz. 15,17. N.b. Stalin was 
een groot film liefhebber! 
30 De Suite 30a staat op de cd Dmitri Shostakovich, ‘Music from the films’ onder Golden Hills. 
31 Zie hiervoor het boek van Joan Titus,The early film of Dmitry Shostakovich.  
32 Sjostakovitsj werd beschuldigd van formalisme. 
 
Met dank aan Lourens Stuifbergen (partituur Peters-uitgave)  

 
 

https://www.gresham.ac.uk/lectures-and-events/shostakovich-lady-macbeth-mtsensk
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Over de orgelcultuur en kerkmuziek in Rusland  
Ruud Hoogenboom 

 
Verschil met Nederland 
Muziek zit de Russen in de genen. Op hedendaagse scholen in Moskou 
krijgen de leerlingen zo’n drie uur in de week muziekles (1 uur 
instrumentale les, 1 uur koorklas en 1 uur solfège). “Dat hoort bij de 
culturele vorming in het onderwijs. Dat is daar onlosmakelijk. Ook is het 
heel normaal dat daar schoolorkesten zijn”, aldus Jean-Pierre Steijvers, 
organist van onder meer de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Wat 
een verschil met Nederland, waarbij muziek nauwelijks structureel aandacht 
krijgt of zelfs is wegbezuinigd.  
Steijvers was in 2005 jurylid bij de Mikael Tariverdiev International Organ 
Competition. Daar ontmoette hij zijn latere vrouw Hiroko Inoue uit Japan, 
die in Moskou orgel en piano had gestudeerd aan het conservatorium van 
Moskou. “We vormen samen een orgel-duo en geven veel concerten, met 
name in Rusland”. Zij woont in Moskou en Steijvers pendelt geregeld 
tussen zijn woonplaats Heyhuysen en Moskou. In die laatste stad is hij dit 
jaar voor het vierde jaar docent orgel aan The Moscow International 
Gnessin Summer School.  
De Russische en Nederlandse orgelcultuur verschillen behoorlijk. “In 
Nederland is de orgelcultuur voornamelijk opgebouwd vanuit de kerkelijke 
functie van het orgel. […] En je hebt dan relatief veel instrumenten ter 
beschikking op onze landkaart. Maar in Rusland zijn de orgels niet zo dik 
gezaaid. Je treft ze vooral in concertzalen, daar is geen enkele kerkelijke 
binding. Maar juist door die ‘culturele opvoeding’ in Rusland zijn de 
concertzalen daar altijd goed gevuld. Ook bij orgelconcerten tref je altijd 
aantallen bezoekers aan waarvan ze hier in Nederland niet durven dromen. 
Nederlandse organisten die concerteren in Rusland kunnen daarover 
meepraten”, aldus Steijvers.1 
 
Eerste conservatorium 
Die muzikale opleiding was vroeger in Rusland wel anders. Het was bij 
afwezigheid van een conservatorium lastig om de muzikale vaardigheden 
professioneel te ontwikkelen. Toen de westers georiënteerde Anton 
Rubenstein met zijn jongere broer Nikolaj in 1862 in Sint-Petersburg een 
conservatorium opende was Tchaikovsky (1840-1893) daar de eerste 
student. Zijn westerse opleiding, geheel in de geest van wat de adel al 
sinds Peter de Grote voorstond, bracht Tchaikovsky menigmaal in conflict. 
“Niet alleen met bijvoorbeeld de leden van ‘het machtige hoopje’ (de 
componisten Balakirev, Cui, Mussorgski, Rimski-Korsakov en Borodin, die 
vonden dat een professionele westerse opleiding voor echte Russische 
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musici totaal overbodig was), maar ook met zichzelf, omdat hij gedurende 
zijn leven zocht naar een synthese tussen de traditionele Russische en 
West-Europese muziek, een evenwicht dat hij maar moeilijk leek te kunnen 
vinden”, aldus Cees-Willem van Vliet.2 
Tchaikovsky’s kerkelijke oeuvre is beperkt en wordt nauwelijks in het 
Westen uitgevoerd. De taalbarrière en de andersoortige Oosters-Orthodoxe 
liturgie zijn hier waarschijnlijk de oorzaak van. De Russische kerkmuziek 
stond in die dagen onder de censuur van de keizerlijke kapel in Sint-
Petersburg, waar de naam van Bortniansky (1751-1825) onlosmakelijk aan 
verbonden is. Tegen het eind van de achttiende eeuw was ook de 
Italiaanse opera in Rusland doorgedrongen, waarmee ook geoefende en 
professionele musici uit het buitenland werden binnengehaald. Omgekeerd 
kwamen Russische musici van de hofkapel, zoals Berezovski (1745-1777) 
en de eerdergenoemde Bortniansky in de gelegenheid om in Italië te 
studeren. Hoewel ze geen Italiaanse opera-achtige stijlen in hun christelijke 
muziek inbrachten, introduceerden ze er wel bepaalde technieken, zoals 
contrapunt en harmonie.3 
Die keizerlijke kapel was niet zozeer hoeder van strenge liturgische of 
muzikale regels, maar ze stond de laat achttiende-eeuwse Italiaanse en 
Duits-romantische stijl voor, geheel naar de smaak van het hof.  
Tchaikovsky’s Liturgie van Johannes Chrysostomus (op.41, 1878) werd niet 
goed ontvangen. Men was niet meer gewend om de complete tekst van 
deze liturgie te zingen, maar beperkte zich tot gedeeltes uit de mis, omdat 
het kennelijk niet te lang mocht duren. Hoewel Nikolaj Bekhmetev, de 
toenmalige kapelmeester van de keizerlijke kapel in Sint-Petersburg de 
politie opdroeg om verdere verspreiding van de uitgave van deze ‘opus 41’ 
te voorkomen, vinden er toch enkele uitvoeringen in de liturgie plaats en 
krijgt Tchaikovsky via interventie van zijn uitgever de mogelijkheid het stuk 
in concerten te laten uitvoeren en als studiemateriaal te gebruiken. De 
kerkmuziek in de Oosterse ritus is altijd a cappella gezongen, dus 
eventuele orgelbegeleiding was geen optie. Door een concertante 
uitvoering in Moskou in december 1880 lopen de gemoederen op. 
Kerkelijke muziekcritici vinden de muziek te moeilijk, vooral de hoge noten 
en de complexiteit van de harmonie moet het ontgelden. De componist 
César Cui, van ‘het machtige hoopje’, vindt het te ‘gewoontjes’. De 
Moskouse bisschop Ambrosj noemt het een “onbeschaamde poging van 
een wereldse componist om kerkmuziek te schrijven” en veroordeelt het 
gebruik van kerkelijke teksten in concertzalen. Het tekent de spagaat waar 
Tchaikovsky tegenaan loopt: te weinig kunstzinnig of te weinig Russisch, 
niet traditioneel genoeg of juist te weinig modern. 
In zijn Vespers (op.52, 1882) probeert hij een nieuwe harmonische taal te 
zoeken, gebaseerd op de modaliteit en de gelijkheid van alle toontrappen. 
Lastig! Immers “het Europese is in de laatste eeuw in onze kerken op zulke 
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absurde wijzen, zoals bijvoorbeeld via het dominant septiemakkoord etc., 
binnengedrongen en heeft zulke diepe wortels geslagen ….”, aldus 
Tchaikovsky in een brief over de kerkmuziek van zijn tijd.4 
 
Russische orgelmuziek 
In 1907 werd Alexander Glazoenov (1865-1936) benoemd tot directeur van 
het conservatorium van Sint-Petersburg en raakte zodoende betrokken bij 
de opleiding van enkele generaties componisten en musici, onder wie 
Dmitri Sjostakovitsj en Sergei Prokofjev. Zijn eigen privé-pianolessen en –
theorielessen (harmonie, contrapunt en orkestratie) volgde hij al op jonge 
leeftijd bij Rimsky-Korsakov. In zijn kamer- en orkestmuziek hoor je de 
voorliefde voor polyfonie, contrapunt en klassieke vormen en evenwichtige, 
duidelijke structuren. Geen scherpe contrasten en explosieve uitbarstingen. 
“Na de revolutie van 1917 leverde deze strengheid en sereniteit 
aanvankelijk en groot pluspunt op: Glazoenovs muziek werd door de 
nieuwe muziekautoriteiten goedgekeurd als zijnde positief, optimistisch en 
vol ‘gezonde en blije emoties’. Nog geen negen jaar later sloeg de 
stemming om, toen de componist Sovjet-Rusland besloot te verlaten. In de 
daaropvolgende twaalf jaar zou Glazoenov, volgens de Sovjetmusicologen, 
niets anders gecomponeerd hebben dan bedroevend sombere en openlijk 
commerciële muziek, zoals zijn Saxofoonconcert en Fantasie voor orgel”, 
aldus publiciste Olga de Kort. 

Glazoenov was al een gerespecteerd 
componist toen hij op aandringen van de 
musicoloog, muziekcriticus en organist 
Jacques Handschin (1886-1955) voor het 
orgel begon te schrijven. Handschin, 
leerling van Reger, Straube en Widor, was 
de nieuwe orgeldocent aan het 
conservatorium van Sint-Petersburg. Hij 
zette zich vol overgave in voor het 
uitbreiden van nieuw gecomponeerd 
concertrepertoire voor Russische 
organisten. Dit vond niet alleen gehoor bij 
Glazoenov, maar ook bij Sergej Tanejev, 
César Cui en Sergej Ljapoenov. In 1906 
componeerde Glazoenov zijn eerste 

orgelwerk Prelude en Fuga in D, opus 93, opgedragen aan Handschin. Dat 
was dus nog voor zijn benoeming als directeur van het conservatorium. Pas 
acht jaar later waagde hij een nieuwe poging, de Prelude en Fuga opus 98, 
deze keer in d kleine terts en opgedragen aan Saint-Saëns. Zijn Fantasie 
opus 110 uit 1935 zou niet geschreven zijn zonder Marcel Dupré, die ook 
de eerste uitvoerder was van deze aan hem opgedragen compositie. Editor 
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Fiseisky ontdekte in opus 98 verwijzingen naar Bachs Fantasie in G, BWV 
572, maar ook overeenkomsten met de harmonische opbouw van 
Mendelssohn, de toepassing van akkoorden van Brahms en de 
vergelijkbare schrijfwijze van Saint-Saëns. Ook de Fuga in D van Michail 
Glinka uit 1830 vormde mogelijk een inspiratiebron voor Glazoenov. 
Volgens Fiseiski is het hem in de Fantasie gelukt om een jubelend-
melancholieke orgelwerk te componeren, dat in zowel Westerse als 
Russische orgeltradities een plaats kan hebben. “Precies zoals Handschin 
dat nog in 1913 voorspelde, toen hij de orgelcomposities van Alexander 
Glazoenov verwelkomde als eerste geslaagde poging om Glinka’s advies 
op te volgen en de ‘westerse fuga met onze Russische muziek wettelijk in 
de echt te verbinden’ ”, aldus Olga de Kort. Wat Tchaikovsky niet lukte zou 
door Glazoenov wel zijn gerealiseerd.  
In 2018 verscheen bij Bärenreiter een door redacteur Alexander Fiseisky 
geheel nieuwe uitgave (Urtext) van de complete orgelwerken van 
Glazoenov (BA 11222, www.baerenreiter.com). De moeite waard dus.5 
 
Ruud Hoogenboom  
 
Noten: 
1citaten uit W. van der Ros, Op de orgelbank. In gesprek met Jean-Pierre Steijvers, interview 
in: De Orgelvriend, april 2020, blz.7-9; al eerder presenteerde hij deze mening in een 
bestuurscolumn in het KNOV-blad De Orgelkrant, nr.11, nov. 2006, blz.6 (“wat mij nog steeds 
intrigeert, is de enorme belangstelling voor het orgel in Rusland. Ik vraag mij tijdens mijn reizen 
vaak af hoe dit komt. Nederland is als het ware één groot openluchtmuseum wat historische 
orgels betreft en er worden zoveel orgelconcerten georganiseerd”. 
2C. van Vliet, Tchaikovsky en de kerkmuziek, in: Muziek & Liturgie, december 2018, blz.29-35 
3A. Wilson-Dickson, De Russisch-Orthodoxe Kerk, in: Geschiedenis van de Christelijke 
Muziek, 1996, blz.158 
4Dit gedeelte is voornamelijk gebaseerd op C. van Vliet, Tchaikovsky en de kerkmuziek, in: 
Muziek & Liturgie, december 2018, blz.29-35 
5O. de Kort, Recensie van Alexander Glazunov – Complete Organ Works, in: Het Orgel, 
januari 2019, blz.36-38 

 
 

  

http://www.baerenreiter.com/
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‘Muziek in de Cathrien’ vierde online 
Bevrijdingsdag 2020. 

Ruud Hoogenboom 
 

 
(Bron: Youtube) 

 
Het coronavirus beperkte onze vrijheid, ook bij de herdenking van 75 jaar 
bevrijding op 4 en 5 mei 2020. In Eindhoven en omgeving is de bevrijding 
rond 18 september 2019 herdacht en gevierd. In de concertserie Muziek in 
de Cathrien gebeurde dit op zaterdag 21 september 2019 met de uitvoering 
van het ‘Eindhoven Te Deum’ van Arjan van Baest o.l.v. Ruud Huijbregts. 
 
De registratie van de uitvoering van dit Te Deum, gemaakt door Jornt Duyx 
en van passende en boeiende beeldillustraties voorzien door pers-
medewerker Frits van den Munckhof, vindt u via de 
link: https://youtu.be/Ku9Nl9sslbA 
 
 

De uitvoerenden waren: Collegium Vocale Eindhoven, Collegium 
Instrumentale Eindhoven (4 trompetten, 4 trombones, 2 slagwerkers) 
Rianne Wilbers, sopraan, Gerard Habraken, orgel, Rosemarie Seuntiëns, 
beiaard en Ruud Huijbregts, dirigent. 
Uitgevoerd werden: Te Deum Laudamus, Als je de vrijheid tegen komt/O 
vos omnes en De vrijheid kwam in het voorjaar/Salvum fac populum tuum 
 
Toelichting 
Voor de 75e herdenking van de bevrijding van Eindhoven in september 
2019 heeft Collegium Musicum Eindhoven aan de in Eindhoven woon-

https://muziek-in-de-cathrien.email-provider.nl/link/whfoqra78w/dganbqsovs/5icfquskzh/s9e5cmav3x/zhoyfvym5b
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achtige componist Arjan van Baest opdracht gegeven een ‘Te Deum’ te 
componeren. Het ‘Te Deum’ is een hymne uit de katholieke liturgie. Deze 
hymne wordt vaak gezongen bij plechtige dankdiensten, in het verleden 
vaak ook gekoppeld aan politieke en militaire overwinningen. In zijn 
masteronderzoek naar de muziekpraktijk in de Catharinakerk laat Ruud 
Huijbregts zien dat ook in Eindhoven zo’n Te Deum-traditie bestond. 
  
Het ‘Eindhoven Te Deum’ is een uiting van dankbaarheid voor het feit dat 
wij al 75 jaar in vrijheid leven, vrij van oorlog en onderdrukking, in een 
democratische rechtsstaat. 
Recente nationale en internationale politieke ontwikkelingen maken 
duidelijk hoe relatief die vrijheid is. Wat is vrijheid als we onze grenzen het 
liefst hermetisch afsluiten voor mensen die op de vlucht zijn omdat ze hun 
leven niet zeker zijn? Wat is vrijheid als steeds meer mensen de druk die 
we elkaar als samenleving opleggen niet meer aankunnen? Wat is vrijheid 
als we onze ogen sluiten voor de aantasting van milieu en klimaat? 
Het ‘Eindhoven Te Deum’ adresseert deze ambivalentie: parallel aan delen 
van de Latijnse tekst van het ‘Te Deum’ klinken twee gedichten van Ankie 
Peypers die zij schreef voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Deze 
gedichten zijn een directe oproep aan ons om de vrijheid levend te houden 
en haar niet voor lief te nemen. 
 
 
 
Als je de vrijheid tegenkomt   
als je de vrijheid tegenkomt 
en de vrijheid staat stil 
en zegt ‘jij’ 
  
het kan overal zijn 
de eerste sneeuw 
een zomervakantie 
een dag in mei 
  
het kan altijd 
een t.v.-journaal 
een land ver weg 
de stad waar je woont 
  
kijk dan met je ogen 
kijk met je hart 
als de vrijheid stil staat en ‘jij’ zegt 
loop niet voorbij. 
 

 
(Ankie Peypers) 

 

Vrijheid kwam in het voorjaar  
de vrijheid kwam in het voorjaar 
de vrijheid komt in het voorjaar 
kijk maar we vieren haar 
  
ze kwam kapot en in tranen 
ze had oorlog onder de leden 
je kon niet geloven 
dat komt ze te boven 
haar lauwerkrans was voor doden 
  
maar ze vroeg ons haar door te geven 
ik lig in jullie handen, zei ze 
wees niet stil, zoals ik niet stil was 
denk niet dat het onmogelijk is 
denk dat het onmogelijk is, maar doe het 
  
neem me mee 
naar waar ik niet ben 
neem me mee, zegt ze 
laat me leven 

(Ankie Peypers) 
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Componist Arjan van Baest 

Arjan van Baest (Tilburg, 1969) werkt als 
componist, dirigent en pianist/organist in kerk, 
concertzaal en theater. 
Arjan is dirigent/artistiek leider van de 
Dominicuskerk in Amsterdam, Appassionata 

Consort, Cantiqua Concert (Tilburg) en CoMA-
ensemble voor nieuwe muziek (Eindhoven). Hij 

is pianist van Dorine van der Klei. Met zanger Jelle Leistra vormt hij het duo 
‘Leistra en Van Baest’, dat zich vooral toelegt op het liedrepertoire van 
Harry Bannink. Met componist/pianist Evert van Merode vormt Arjan het 
artistieke hart van Stichting Muziek Nu. Daarnaast is hij voorzitter van de 
Hanns Eislerstichting Nederland. 
 
Arjan van Baest maakt deel uit van de programmacommissie van ‘Muziek in 
de Cathrien’ (Eindhoven) en hij is onderzoeksbegeleider aan de Master of 
Music (Fontys Conservatorium). 
(bron: Nieuwsbrief 4 mei 2020) 
 
 

Succesvolle onlinecursus gregoriaans – ruim 
2000 deelnemers! 

Ruud Hoogenboom 
Het damesensemble Wishful Singing ging, gedwongen door de 
coronamaatregelen, de uitdaging aan voor het ontwikkelen van een 
onlinecursus ‘gregoriaans zingen voor beginners’. Met ambassadeur 
Herman Finkers, groot gregoriaans-liefhebber, werd het een doorslaand 
succes: ruim tweeduizend mensen reciteerden antifonen in hun eigen 
huiskamer. 
Het dameskwintet zingt vijftig tot zestig concerten per jaar, maar had nu 
een lege agenda. Rondom hun vesperconcerten gaven ze soms workshops 
en vertelden ook wel eens hierover op middelbare scholen. Al het materiaal 
dat er al was, werd nu uitgewerkt. Het resultaat was een interactief 
‘webinar’ van een uur op zaterdag 9 mei en op elke daaropvolgende 
weekdag een korte les, ingeleid door Finkers. De cursus eindigde op 
zondag 17 mei met een afsluitend, online meezingconcert vanuit Lierop. 
Deze moderne vorm van meditatie (‘reciteren 2.0’) trok ruim tweeduizend 
betalende deelnemers. 
In zelf opgenomen en gemonteerde filmpjes gaf Finkers een grote 
hoeveelheid achtergrondinformatie. Daarna werd overgeschakeld naar 
eerste sopraan Anne-Christine Wemekamp voor een fysieke opwarming. 
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Vervolgens doceerde tweede sopraan Maria Goetze de beginselen en zong 
mezzosopraan Marjolein Verburg regel voor regel voor. En zo werden de 
deelnemers stapsgewijs de gregoriaanse wereld ingetrokken. En nog 
verder, want de laatste les was er aandacht voor tekstbourdon (melodie 
boven, tweede stem op één toon) en parallelle meerstemmigheid (melodie 
in kwinten), waarna de apotheose volgde: het afsluitend webinar, waarin 
Wishful Singing delen uit de Vespers in Mysterium zong vanuit de qua 
akoestiek prachtige Koepelkerk in Lierop. Met dank aan het razendsnelle 
internet.  
De mystieke sfeer, eeuwenoude spiritualiteit en het enthousiasme van 
Finkers en Wishful Singing kan met deze cursus tegen betaling van 15 euro 
door iedereen nogmaals gevolgd worden (op ieder moment) via 
wishfulsinging.nl of missainmysterium.nl. Een mooie tip voor uw koorleden 
die nu ‘thuis’ zitten? (RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, nr.22, 29 mei 2020, 
blz.4-5) 
 

Hoe populair zijn de kunstvakken op havo en 
vwo? 

Ruud Hoogenboom 
De kunstvakken zijn niet erg populair onder havisten en vwo’ers, blijkt, niet 
voor de eerste maal, uit onderzoek. Arno Neele, Specialist Onderzoek bij 
het LKCA, kijkt achter de cijfers. 
Op middelbare scholen lijkt zich een stille revolutie te voltrekken. Ik schreef 
al verschillende malen over de kunstvakken in het voortgezet onderwijs. 
Over dat havisten en vwo’ers nauwelijks nog het profiel Cultuur & 
Maatschappij kiezen, en dat ze steeds minder eindexamen doen in een 
kunstvak. Een recent verschenen onderzoek naar de populariteit van 
schoolvakken op havo en vwo bevestigt deze trend. Ook daarin komen de 
kunstvakken er bedroevend slecht vanaf. 
In een onderzoek van Qompas [studiekeuzepakket voor loopbaanoriëntatie, 
dat op veel voortgezet onderwijsscholen wordt gebruikt; RH] is derdejaars 
havisten en vwo’ers de afgelopen tien jaar gevraagd naar hoe interessant 
ze de door hen gevolgde schoolvakken vinden. De kunstvakken behoorden 
al nooit tot de populairste vakken, maar de laatste tien jaar is de interesse 
van deze scholieren voor tekenen, handvaardigheid en muziek sterk 
gedaald. De interesse voor tekenen daalde met 5, voor handvaardigheid 
met 8 en voor muziek met 13 procentpunten. Daarmee behoren de 
kunstvakken tot de sterkste dalers wat betreft populariteit, samen met 
levensbeschouwing, informatiekunde en de moderne talen (op Engels na). 
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld natuurkunde, de sterkste stijger. 
Misschien is er ook nog een lichtpuntje, want het laatste schooljaar stijgt de 
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populariteit van muziek en tekenen voor het eerst weer licht. Maar het ligt 
nog lang niet op het niveau van 10 jaar geleden. 
Het is dus geen overbodige luxe dat verschillende overheden meer willen 
investeren in cultuuronderwijs in het VO. Daar valt een wereld te winnen. 
Een sinecure zal dit niet zijn; blijkbaar zitten de meeste havisten en vwo’ers 
niet op kunstvakken te wachten. Althans, niet in de vorm zoals ze nu 
aangeboden worden. Overigens zegt het onderzoek niets over vmbo’ers. 
Het lijkt erop dat bij hen geen sprake is van een dalende populariteit van 
kunstvakken. In ieder geval is het percentage leerlingen op het vmbo dat 
eindexamen doet in een kunstvak al jaren stabiel, aldus cijfers van DUO. 
 
Geen prioriteit 
Misschien zegt het draagvlak onder scholieren ook iets over het draagvlak 
onder hun ouders voor het stimuleren van kunst. Het SCP vroeg de 
Nederlander naar beleidsterreinen waarvan zij vinden dat er meer, 
evenveel of minder geld naar toe moet. Ook in dat onderzoek bungelen 
kunst en cultuur, samen met ontwikkelingssamenwerking en militaire 
missies onderaan de prioriteitenlijst. Vijftien procent van de bevolking wil 
dat er meer overheidsgeld naar het stimuleren van kunst en cultuur toe 
moet, tegenover 42 procent die er juist minder overheidsgeld aan wil 
besteden. 
 

Pijnlijke conclusie voor de kunstensector: kunst 
heeft geen prioriteit bij de meerderheid van de 
scholieren en volwassenen. En dat wordt gevoeld, 
ook buiten de schoolmuren. ‘Ik voel me niet 
serieus genomen’, ‘Mensen zien er vaak het nut 
niet van in, zien het als een hobby en willen niet 
betalen voor mijn diensten’, ‘Mensen zien het als 
een plezier-uurtje’. Het zijn slechts enkele citaten 
uit een recent onderzoek van het LKCA naar de 
arbeidstevredenheid van kunstdocenten en 

artistiek begeleiders in het amateurkunstveld. De respondenten werken met 
hart en ziel in onze sector en ondervinden het gebrek aan interesse en 
prioritering van de kunsten dagelijks aan den lijve.  
(Arno Neele, dit is een artikel uit Cultuurkrant NL, maart 2020; ook te vinden 
op https://www.lkca.nl/opinie/hoe-populair-zijn-de-kunstvakken/ ) 
Nu maar hopen en bidden, dat cultuur en dus ook muziek weer relevant 
gaat worden voor leerlingen en hun ouders. Ik ben niet erg hoopvol, dat het 
ooit kan ‘tippen’ aan Rusland (zie tweede artikel in dit blad! 
 

Onderzoeker Arno Neele 

https://www.lkca.nl/opinie/hoe-populair-zijn-de-kunstvakken/
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Korte berichten 
 
Btw en kerkmusici 
In beginsel zijn alle prestaties voor de btw belast met het tarief van 21%, 
tenzij deze uitdrukkelijk zijn aangemerkt als vrijgesteld of belast met het 
verlaagd tarief. 
Kerkmusici zijn artiesten en die mogen voor hun optredens rekening 
houden met het verlaagd tarief van 9%. Optredens van een kerkmusicus 
tijdens kerkdiensten vallen onder het 9%-tarief. Repetities ten behoeve van 
deze optredens vallen ook onder het 9%-tarief. Andere repetities vallen 
onder het 21%-tarief. Bij een kerkkoor dat bijvoorbeeld twee keer per 
maand tijdens een kerkdienst optreedt, kan beargumenteerd worden dat de 
wekelijkse repetities ten behoeve van dat optreden zijn. Bij een kerkkoor 
dat eens per half jaar optreedt, ligt dat anders. Overige diensten van 
kerkmusici, zoals overleggen met de pastoor en de liturgiewerkgroep, 
vallen onder het 21%-tarief. 
Bij een omzet van niet meer dan € 20.000,- op jaarbasis kunnen kerkmusici 
kiezen voor toepassing van de ‘kleineondernemersregeling’. Er hoeft dan 
geen btw in rekening te worden gebracht. 
Kerkmusici kunnen ook gebruikmaken van de zogenaamde artiesten-
regeling. Er wordt dan geen btw in rekening gebracht (de musicus mag dan 
ook geen btw als voorbelasting claimen). De parochie betaalt dan wel de 
loonheffingen en premies over de inkomsten van de musicus. (BH; Bron: 
Nieuwsbrief Economaat Bisdom Rotterdam; januari 2020, nr. 25) 
 
Nederlands Graduale van Gerard Lesscher 
voor de cantor in Coronatijd 

In de huidige Coronatijd mag zowel het koor als 
het kerkvolk niet zingen in de eredienst, want er 
zijn op dit moment onaanvaardbare risico’s aan 
het zingen verbonden. De cantor op zes meter 
afstand van het kerkvolk mag daarentegen wel 
zingen. Het zingen van bekende gezangen ligt 
niet voor de hand omdat het kerkvolk dan in de 
verleiding zou kunnen komen om mee te gaan 
zingen.  

In beeld komt dan het Nederlands Graduale van 
Gerard Lesscher pr. met daarin de officiële 
teksten van het proprium ofwel de wisselende 

gezangen van de H. Mis zoals opgenomen in  het Nederlands Altaar-
missaal en het Nederlands Lectionarium. 
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Het Nederlands Graduale van Gerard Lesscher verscheen in 2008.  De 
gezangen zijn éénstemmig gezet en ademen de sfeer van het gregoriaans. 
Strikt genomen is het Nederlands Graduale geen gregoriaans, maar zou 
het gregorianiserend genoemd kunnen worden. De gezangen zijn bedoeld 
voor een schola, maar kunnen heel goed door een cantor gezongen 
worden. Het Nederlands Graduale bevat alle gezangen voor de zondagen 
en feestdagen van het gehele kerkelijk jaar en is een officieel kerkelijk 
document voorzien van een concordat en imprimatur.  

De website www.nederlandsgraduale.nl geeft meer informatie over het 
Nederlands Graduale en biedt de mogelijkheid om de uitgave te bestellen. 

Naast de uitgave van het Nederlands Graduale heeft Gerard Lesscher in 
dezelfde stijl ook Nederlandse Getijden getoonzet in overeenstemming met 
het Getijdenboek, NRL Zeist/ICLZ Brussel 1990. De Nederlandse Getijden 
van Gerard Lesscher zullen hopelijk in 2021 uitgeven kunnen worden na de 
verlening van een concordat/imprimatur.  (BH; juni 2020) 

 
Missa Corona van Wouter van Belle 
Op Pinkstermorgen 31 mei 2020 om 10.00 uur was in de Gerardus 
Majellakerk de première van de Missa Corona van Wouter van Belle. De bij 
ons nog onbekende heilige Corona wordt met name in Italië en Oostenrijk 
vereerd. Deze mis is gecomponeerd voor de minimale bezetting van 
zangers die in deze tijd van Corona noodzakelijk is. 
De mis werd uitgevoerd door Karin Timmer, Rosali Viveen en Sonja 
Roskamp, met Cecilia Raymakers achter het orgel.  
Nu de koren niet mogen zingen maar er vanaf 1 juni weer liturgie mag 
worden gevierd met enkel voorzang is er behoefte aan een nieuwe 
Nederlandstalige mis, naast bijvoorbeeld de oude en vertrouwde 
Markusmis. De mis van Van Belle is geschreven voor cantor/volk, maar de 
eenstemmige zangpartij kan ook worden gezongen door een kleine 
koorgroep. Om de mis enigszins te verfraaien heeft Van Belle er af en toe 
een bovenstem bij gemaakt; de corona, het kroontje op de melodie. De titel 
“Missa Corona” heeft dus een meervoudige betekenis: het kroontje verwijst 
naar de Coronatijd waarin deze mis is ontstaan én hij is genoemd naar de 
H. Corona. De compositie komt binnenkort beschikbaar via de website van 
Wouter van Belle. 
(BH; 30 mei 2020; https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/26/missa-
corona-van-wouter-van-belle/) 
 

http://www.nederlandsgraduale.nl/
https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/26/missa-corona-van-wouter-van-belle/
https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/26/missa-corona-van-wouter-van-belle/
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Kathedrale Koor Utrecht (KKU) voorlopig gered 
Na de noodkreet in januari 2020 heeft het Kathedrale Koor Utrecht (KKU) 
de afgelopen maanden, in samenwerking met het bestuur van Katholiek 
Utrecht, van zangers, ouders en andere particulieren ruim EUR 9000 (per 
jaar) aan toezeggingen voor een Periodieke Schenking ontvangen 
waarmee gedurende de komende vijf jaren een goede financiële basis 
gelegd kan worden onder de toekomst van het KKU. Daarmee heeft ook 
een katholiek Fonds aanleiding gezien om een aanzienlijke bijdrage voor 5 
jaar toe te zeggen. Vervolgens heeft het koorbestuur kunnen besluiten nu 
op zoek te gaan naar een opvolger voor Gerard Beemster, die het koor eind 
2020 gaat verlaten. Het koorbestuur is opgetogen, dankbaar en onder de 
indruk van deze royale steun. Met hernieuwde energie gaan zij nu proberen 
een restbedrag van plm EUR 3000 te verzamelen, waarmee zij enkele 
wensen op gebied van kwaliteit kunnen realiseren en de mogelijke extra 
kosten van Coronamaatregelen kunnen afdekken. Juist in deze tijd ervaren 
mensen wat de culturele sector en het kerkelijk leven eigenlijk voor ze 
betekent en hoe kaal het leven is zonder dat. Met deze steun en een 
nieuwe dirigent ziet het KKU uit naar een de doorstart van hun geliefde en 
vitale koor. 
(BH; www.kathedralekoorutrecht.nl; 25 mei 2020; Magdaleen Ridder, 
voorzitter Koorbestuur) 
 
Tegemoetkoming kerkmusici die werken op basis van overeenkomst 
van opdracht 
In het kader van barmhartigheid heeft het Bisdom Rotterdam (let wel: alleen 
het Bisdom Rotterdam) de parochies opgeroepen om, eventueel samen 
met de parochiële caritas vereniging, in gesprek te gaan met hun 
kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens gederfde 
inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici 
kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Dit is te lezen de Nieuwsbrief 
Economaat van het Bisdom Rotterdam. 
 
"Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het bisdom de afgelopen 
weken veel signalen van parochies ontvangen met betrekking tot de soms 
zorgwekkende (financiële) situatie van kerkmusici, die werken op basis van 
een overeenkomst van opdracht. Nu koorrepetities en publieke 
liturgievieringen geen doorgang vinden, is er voor deze kerkmusici minder 
of geen werk. Kerkmusici die werken op basis van een overeenkomst van 
opdracht ontvangen daardoor minder of geen inkomsten en komen in 
sommige gevallen onder of net boven bijstandsniveau terecht. Het gaat in 
veel gevallen om kerkmusici die al jaren in de R.-K. Kerk actief zijn en 
waarmee parochies zich verbonden voelen. We willen deze kerkmusici niet 
in de kou laten staan. In het kader van barmhartigheid vraagt het bisdom de 

http://www.kathedralekoorutrecht.nl/
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parochies om, eventueel samen met de pci, in gesprek te gaan met hun 
kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens gederfde 
inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici 
kunnen voorzien in hun levensonderhoud. 
 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen twee ‘soorten’ kerkmusici: 
• kerkmusici met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of 

onbepaalde tijd, ook degenen met een 0-uren-arbeidsovereenkomst. 
Zie hiervoor onder ‘Werknemers met een 0-urencontract'; 

• kerkmusici met een overeenkomst van opdracht. 
 
Voor kerkmusici die werken op basis van een overeenkomst van opdracht 
geldt als hoofdregel: geen werk, geen vergoeding, tenzij een urengarantie 
is afgesproken. Het belangrijkste verschil tussen een arbeidsovereenkomst 
en een overeenkomst van opdracht is dat bij de laatste variant het niet 
werken voor rekening van de kerkmusici komt. De parochie heeft geen 
betalingsplicht bij ziekte, vakantie of het niet kunnen werken vanwege, in dit 
geval, corona. 
 
Voor deze tweede groep kerkmusici vraagt het bisdom de parochies een 
tegemoetkoming aan te bieden voor de duur van drie maanden. Als richtlijn 
geldt een tegemoetkoming voor de uren waarvoor de kerkmusicus onder 
normale omstandigheden ingeroosterd was, minus de uren dat de 
kerkmusicus alsnog werkt in verband met een uitvaart of streaming van een 
liturgieviering e.d. Een en ander blijft maatwerk en is afhankelijk van de 
persoonlijke situatie van de betreffende kerkmusicus. 
 
Tegemoetkoming is alleen wenselijk als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
• de overeenkomst van opdracht tussen de parochie en de kerkmusicus 

is schriftelijk vastgelegd én goedgekeurd door de Belastingdienst of 
overeenkomstig een door de Belastingdienst goedgekeurd model; 

• de kerkmusicus is als zodanig ingeschreven bij de KvK; 
• de afspraken tussen de parochie en de kerkmusicus over de 

tegemoetkoming worden in een addendum vastgelegd. Het addendum 
behoeft de goedkeuring van Bisdom Rotterdam. 

 
Parochies die een tegemoetkoming willen aanbieden dienen zich te melden 
bij mr. Marieke Wijnbeld, zodat zij het addendum kan opstellen: 
m.wijnbeld@bisdomrotterdam.nl 
 
Werknemers met een 0-urencontract 

m.wijnbeld@bisdomrotterdam.nl
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Werknemers met een arbeidsovereenkomst moeten op grond van het 
arbeidsrecht doorbetaald worden, ook als niet gewerkt wordt. Dit geldt 
zowel voor de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd én 
in sommige gevallen ook voor werknemers die werken op basis van een 0-
urencontract. Voor die laatste groep speelt een bijzonderheid. We hebben 
hier namelijk te maken met een rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Voor 
werknemers met een 0-urencontract die langer dan drie maanden in dienst 
zijn, wordt gekeken naar de gemiddelde arbeidsduur in de voorafgaande 
periode van drie maanden. De parochie zal in dat geval het loon 
doorbetalen behorend bij die gemiddelde arbeidsomvang. " 
(BH; Nieuwsbrief Economaat Bisdom Rotterdam; april 2020, nr.26) 
 
Corona en zingen 
Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat het advies is om ‘voorlopig niet te 
gaan zingen’. Een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers en 
blazers blijkt niet voldoende te zijn om besmetting via druppels en 
aerosolen te voorkomen. Een grote tegenvaller voor kerkkoren ook 
natuurlijk. Koornetwerk Nederland volgt de ontwikkelingen op de boet en 
zal nieuwe informatie steeds melden op haar website en Facebookpagina. 
Informatie over het onderzoek van de Technische Universiteiten is te 
vinden op de website www.virmus.nl en www.koornetwerk.nl . Voor de 
meest actuele informatie kunt u daar terecht. Nog even volhouden! (RH) 
 
Prijswinnaars bekend Jan Pieter Heije Prijs en Hélène Nolthenius Prijs 
Dit jaar hoopt de KVNM voor de tweede keer de Hélène Nolthenius Prijs te 
kunnen uitreiken. De prijs is vernoemd naar de hoogleraar die van 1958 tot 
1976 de leerstoel ‘Muziek van de oudheid en de middeleeuwen’ bekleedde 
aan de Universiteit Utrecht. De scriptieprijs kan worden beschouwd als een 
aanmoedigingsprijs voor masterstudenten om een hoogwaardige 
masterscriptie over muziek te schrijven. De prijs staat open voor studenten 
die aan een Nederlandse of Belgische universiteit een scriptie over muziek 
hebben gerealiseerd. Een jaarlijks wisselende internationale jury van 
muziekspecialisten beoordeelt de ingezonden manuscripten. Uit de zes 
inzendingen heeft de jury unaniem gekozen voor de scriptie Studying Music 
at Home: Eighteenth-Century Dutch Domestic Music-Making van Joris van 
Son. Van Son heeft in zijn studie een raamwerk ontwikkeld waarbinnen 
muzikale praktijken van het achttiende-eeuwse huiselijke musiceren op 
efficiënte wijze kunnen worden bestudeerd. De winnende auteur ontvangt 
uit handen van de voorzitter van de KVNM een geldprijs.  
 
Behalve de Hélène Nolthenius prijs wordt dit jaar ook de Jan Pieter Heije 
Prijs toegekend. Jan Pieter Heije was in 1868 de drijvende kracht achter de 
oprichting van de Vereeniging voor (Noord-) Nederlandsche Muziek-

http://www.virmus.nl/
http://www.koornetwerk.nl/
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geschiedenis, de huidige KVNM. Deze prijs wordt eens in de vijf jaar 
uitgereikt en is een gezamenlijk initiatief van de Maatschappij tot 
Bevordering der Toonkunst en de KVNM. 
De Jan Pieter Heije Prijs staat open voor gepromoveerden aan een 
Nederlandse of buitenlandse universiteit die een baanbrekende dissertatie 
hebben geschreven over muziek uit de Lage Landen. Onderzoekers die 
hun promotie aan een Nederlandse universiteit hebben voltooid mogen ook 
een ander dissertatieonderwerp indienen. 
 
Een deskundige internationale jury van musicologen heeft vier inzendingen 
beoordeeld. De jury heeft unaniem de dissertatie Animate Structures: The 
Compositions and Improvisations of the Instant Composers Pool 
Orchestra van Floris Jan Schuiling als winnaar voorgedragen. Het 
proefschrift presenteert een origineel onderzoek naar het Instant 
Composers Pool Orchestra; pioniers in de Nederlandse geïmproviseerde 
muziek van de jaren 1960 tot nu. De prijs, die zal worden uitgereikt door de 
juryvoorzitter, bestaat uit een garantiesubsidie voor het realiseren van een 
publieksuitgave van het proefschrift. 
 
Beide prijzen zullen worden uitgereikt op 26 september tijdens het 
middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering van de KVNM, als 
de coronamaatregelen het organiseren van een samenkomst op dat 
moment toelaten. Belangstellenden zijn van harte welkom om de 
uitreikingen bij te wonen. (bron: KVNM-nieuwsbrief, 22 mei 2020)  
 
Nederlanders missen het cultuurbezoek 
Onderzoeksbureau DirectResearch bericht dat 45% van de Nederlanders 
het cultuurbezoek. Dat is 60% onder de mensen die eenmaal per kwartaal 
een culturele instelling als bioscoop, concert, museum of festival bezocht. 
Er is grote behoefte aan ‘het hoofd leeg maken’ in deze gekke tijden. (RH; 
bron: ZingMagazine, nr.93, juni/juli 2020) 
 
Virtuele koormuziek vóór de coronacrisis 
Menig koordirigent constateert, dat zingen met koorleden op ‘corona-
afstand’ (dus thuis voor de computer) door ‘vertraging op de lijn’ vrijwel 
onmogelijk is. Ook kunnen de stemsoorten elkaar niet horen. Maar …. 
componist Eric Whitacre dirigeerde al eens een virtueel koor, dat het licht 
van Christus bezong; bijna tweehonderd zangers uit twaalf landen zongen 
hun partij thuis achter hun computer in, maar het resultaat mag er zijn: typ 
maar in op YouTube: ‘Eric Whitacre, Lux Aurumque’. (RH; bron: Katholiek 
Nieuwsblad, nr.14, 3 april 2020) 
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Gratis Volkoren.tv 
Zolang repetities van koren als gevolg van overheidsmaatregelen niet 
doorgaan, biedt Volkoren.tv haar volledige content gratis aan, voor alle 
koorliefhebbers van Nederland. Als je een gratis account aanmaakt, kun je 
genieten van vele opnamen van amateur- en professionele koren, 
waaronder het Nederlands Kamerkoor. Voor meer info: volkoren.tv (zonder 
www!).  (RH; bron: ZingMagazine, nr.93, juni/juli 2020).  
 
Noodfonds Muziek 
Muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra hebben het Noodfonds 
Muziek opgericht. Ook Spotify is partner. Deze zal doneren aan het fonds, 
door particuliere giften op de speciale Spotify-donatiepagina verdubbeld 
hierin te storten. Veel musici, componisten, auteurs, uitgevers en 
muziekmaatschappijen zijn voor een groot deel afhankelijk van live-
optredens, en muziek die gedraaid wordt bij onder meer horeca, kappers en 
sportscholen. Uit de reserves zullen Sena en Buma/Stemra 3,75 miljoen 
euro bijdragen. (RH; bron: ZingMagazine, nr.93, juni/juli 2020).  
 
Knelpunten adviestarieven koor en dirigent 
Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten rond de inzet van de huidige 
adviestarieven bij het maken van financiële afspraken tussen koor en 
dirigent? Deze en andere vragen vormden het startpunt voor het onlangs 
verschenen rapport van de Commissie herijking adviestarieven voor 
koordirigenten. Koornetwerk Nederland (KNN) stelde in 2019 een 
onafhankelijke commissie samen uit dirigenten, bestuurders en opleiders, 
die zich niet alleen boog over de tarieven zelf, maar ook over de trends en 
ontwikkelingen in de koorsector. Met het rapport hoopt het KNN met 
vervolgstappen te komen. (RH; bron: ZingMagazine, nr.92, april/mei 2020)  
 
Oproep tijdschrift ZingMagazine 
"Ook ZINGmagazine is slachtoffer geworden van de pandemie, want van 
de ene op de andere dag vielen alle advertentie-inkomsten bijna geheel 
weg. En laten we maar realistisch zijn: zonder advertentie-inkomsten houdt 
ZINGmagazine op te bestaan. Alleen meer abonnees kunnen 
ZINGmagazine door de crisis helpen. En daarbij hebben we jouw steun 
nodig. Daarom bedachten we een win/win-actie: als jij of een collega-
zangliefhebber een jaarabonnement nemen, dan betaal je het eerste jaar 
maar de helft van het abonnementsgeld: € 16,75. En wij krijgen er een 
abonnee bij. Alleen zo kunnen we een mooi en informatief kwaliteitsblad 
blijven maken voor de zangwereld, en onze verbindende rol in deze sector 
blijven spelen. Wij, als redactie, hopen op jullie steun en wensen jullie 
vooral een goede gezondheid toe. Stay calm, keep on singing en word 
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abonnee." Voor meer info: https://www.zingmagazine.nl/corona/ (RH; bron: 
Nieuwsbrief Nederlands Kamerkoor, 15 mei 2020)  
 
Archief Teus den Toom naar Utrechts Archief 
Onlangs is het omvangrijke werkarchief van Teus den Toom ondergebracht 
in het Het Utrechts Archief (niet te verwarren met het Utrechts 
Orgelarchief). Den Toom werd al op jonge leeftijd geboeid door de 
kwaliteiten van het monumentale Witte-orgel in de Grote Kerk van 
Gorinchem. Deze interesse mondde uit in een intensieve en langdurige 
studie naar het werk van de Utrechtse orgelmakers C.G.F. Witte en zijn 
zoon J.Fr. Witte. Den Toom promoveerde in 1997 bij prof. dr. Maarten 
Albert Vente aan de Universiteit Utrecht. Den Toom en zijn vrouw stelden in 
samenwerking met Cees van der Poel een inventarislijst samen ten 
behoeve van de voorlopige ontsluiting van het materiaal. Die lijst is te 
raadplegen via de website van het Utrechts Archief, toegangsnummer 
6482. (RH; bron: NotaBene, april 2020)  
 
Muziekarchief Ton Koopman naar Gent 
De bekende organist, clavecinist, musicoloog Ton Koopman (*1944) heeft 
zijn muziekarchief overgedragen aan het Orpheus Instituut in Gent (B). Dit 
internationale centrum voor artistiek onderzoek in muziek wordt nu 
verbouwd en opent in oktober de deuren, met een bibliotheek en een ruimte 
voor publiek. De collectie, die toegankelijk wordt voor breed publiek, zal ook 
digitaal ontsloten worden. (RH; bron: ZingMagazine, nr.93, juni/juli 2020)  
 
Orgelpark pas weer in januari 2021 open 
“Het is in ons gebouw niet mogelijk risicovrij concerten te organiseren. We 
hebben ook besloten om van het Orgelpark geen livestream-filiaal te 
maken. Mochten de omstandigheden in positieve zin veranderen dan 
overwegen we de concerten en uitvoeringen eerder op te starten”, zo lezen 
we in de Nieuwsbrief van mei 2020 van het Orgelpark in Amsterdam. (RH) 
 
Rens Tienstra is gepromoveerd 
Op 31 januari 2020 is Rens Tienstra, tweede dirigent in de kathedrale 
basiliek Sint Bavo in Haarlem en oud-redacteur van het Gregoriusblad, 
magna cum laude gepromoveerd in de muziekwetenschap aan de 
Folkwang-Universiteit te Essen-Werden (D) op het proefschrift ‘Melodic 
Variation in Northern Low Countries Chant Manuscripts (1150-1600)’. Hij 
onderzocht alle mogelijke type melodische variatie in het gregoriaans zoals 
opgetekend in handschriften in de Lage Landen boven de rivieren. Het 
onderzoek bracht inzicht in de typen melodische variatie, hun ontwikkeling, 
hun samenhang en mogelijke toe- en afschrijvingen van handschriften. In 
2013 studeerde Tienstra bij het Conservatorium van Amsterdam af als 

https://www.zingmagazine.nl/corona/
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Master of Music met een onderzoek naar de relaties tussen gregoriaans en 
hedendaagse compositie. Hij is koorleider van verschillende kamerkoren en 
schola’s. (RH; bron: Gregoriusblad, nr.1, 2020) 
 
Gregoriaans Platform 
De Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) heeft in 2019 een nieuwe 
website geopend: www.gregoriaans-platform.nl. De AGC wil hiermee een 
platform bieden om het contact tussen gregoriaanse schola’s beter mogelijk 
te maken. Op de website niet alleen een overzicht van alle schola’s in ons 
land, maar ook alle gregoriaanse evenementen als workshops, cursussen, 
getijdenvieringen, concerten en uitvoeringen. Men kan zich ook aanmelden 
voor de gratis nieuwsbrief: info@gregoriaans-platform.nl (RH; bron: 
Gregoriusblad, nr.1, 2020) 
 
Nieuw stichtingsbestuur NGF 
Het bestuur van de Stichting Nederlands Gregoriaans Festival is per januari 
2020 vernieuwd: voorzitter Anthony Zielhorst, secretaris Yvonne Nobel, 
penningmeester Piet Zuidgeest en de bestuursleden Servy Bol, Katrijn 
Kuypers en Leo Lousberg. Voor contact over onder meer het nieuwe in 
voorbereiding zijnde Festival kan via secretaris@gregoriaansfestival.nl. 
(RH; bron: Gregoriusblad, nr.1, 2020) 
 
Nieuwe gebeden en heiligen voor tridentijns missaal 
Het Vaticaan heeft zeven nieuwe prefaties uitgegeven voor de tridentijnse 
Mis, de traditionele misvorm van vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, die 
door paus Benedictus XVI weer breder werd toegelaten. Ook is de optie 
toegevoegd om feestdagen te vieren van recente heiligen. (RH; bron: 
Katholiek Nieuwsblad, nr.14, 3 april 2020).  
 
Nieuwe sculptuur NSGV 

De NSGV heeft een nieuw ereteken 
het licht doen zien dat uitgereikt kan 
worden bij gelegenheid van jubilea van 
koren, dirigenten of organisten. Op de 
sculptuur kan een tekst worden 
gegraveerd. Een sculptuur kost € 
65,00, exclusief graveren. (RH; bron: 
Gregoriusblad, nr.1, 2020) 

 
Meer jongeren in Concertgebouw 
Het aandeel jongeren onder de bijna 750.000 bezoekers van het 
Concertgebouw is in 2019 gestegen naar 20%. Het Concertgebouw hoop in 
het nieuwe concertseizoen met een diverse programmering deze lijn door 

http://www.gregoriaans-platform.nl/
mailto:info@gregoriaans-platform.nl
mailto:secretaris@gregoriaansfestival.nl
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te zetten. Voor meer info: www.concertgebouw.nl. (RH; bron: 
ZingMagazine, nr.92, april/mei 2020)  
 
150 psalmen in 150 dagen 
Begin mei lanceerde het Nederlands Kamerkoor het initiatief 
#150Psalms150days, waarin ze 150 dagen lang 150 psalmen streamen op 
hun website. De psalmen zijn afkomstig uit hun project 150 Psalms, wat in 
2017 in première ging tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht. Elke 
psalm is 1 dag zichtbaar, waardoor opnames van het Nederlands 
Kamerkoor, the Tallis Scholars, Det Norske Solistkor en the Coir of Trinity 
Wall Street elkaar afwisselen. (RH; bron: Nieuwsbrief Nederlands 
Kamerkoor, 15 mei 2020) 
 
Nieuwe secretaris VvLL 
De Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft sinds 10 februari 2020 een 
nieuwe secretaris: Steven van Roode uit Breda. Hij is al sinds februari 2018 
lid van het algemeen bestuur. Het nieuwe correspondentieadres is: 
Vereniging voor Latijnse Liturgie, t.a.v. de heer S. van Roode, p/a St. 
Jansstraat 8, 4811 ZL Breda, 06-23650045, secretariaat@latijnseliturgie.nl . 
(RH; bron: Bulletin VvLL, nr.133, april 2020)  
 
Nieuwe speerpunten VvLL 
Het bestuur van de Vereniging voor Latijnse Liturgie heeft een drietal 
deelgebieden in hun beleid tot speerpunt gemaakt voor de VvLL: 1. 
Website en webshop; 2. Jongeren; 3. Sociale Media en PR. Vooral bij 
‘Jongeren’ ziet het bestuur mogelijkheden, want “jongeren zoeken naar 
zingeving, sacraliteit in liturgie en gemeenschapszin”. (RH; bron: Bulletin 
VvLL, nr.133, april 2020) 
Ik denk dat ditzelfde ook geldt voor de KDOV. (RH) 
 
Geen extra geld voor Fair Practice 
Er komt voorlopig geen extra geld voor de invoering van eerlijke beloning in 
de culturele sector, zo heeft de Tweede Kamer besloten op 4 maart. 
Volgens Kunsten ’92 zijn de meerkosten van uitvoering van de Fair Practice 
Code in totaal 20,1 miljoen euro, uitgaand van het huidige aanbod van 
meerjarig Rijksgesubsidieerde instellingen. De extra kosten werden 
onderzocht naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Lodewijk 
Asscher (PvdA) in november 2019. De extra kosten bestaan uit 
compensatie van te lage beloning en onbetaald structureel overwerk en zijn 
relatief het grootste bij de kleinere instellingen. Van de (middel)grote 
instellingen wordt verwacht dat zij de kosten binnen hun eigen 
bedrijfsvoering kunnen oplossen. (RH; bron: CultuurkrantNL, maart 2020, 
kunsten92.nl) 

http://www.concertgebouw.nl/
mailto:secretariaat@latijnseliturgie.nl
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Rudi van Straten heeft afscheid genomen 
Per 1 juni 2020 heeft Rudi van Straten afscheid genomen als Senior 
specialist Klinkende Monumenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE). Achter de schermen zal hij nog bij betrokken blijven bij 
buitenlandse projecten van de RCE. Vanaf 1981 was hij adviseur, 
zelfstandig of namens de Orgelcommissie van de Nederlands Hervormde 
Kerk. Als specialist orgels, klokken en mechanische uurwerken trad hij in 
1993 fulltime in dienst bij de toenmalige Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. In die functie is hij ook betrokken geweest bij de 
restauratie/renovatie van veel R.K.-orgels en -klokken. (RH; bron: De 
Orgelvriend, juni 2020).  
 
 

Activiteiten 
 
‘Het Rijke Roomsche Leven’ 
Op zaterdag 27 juni sluit ‘Muziek in de Cathrien’ het seizoen af met 
een orgelconcert door Dennis Vallenduuk, organist van de St. Plechelmus-
basiliek te Oldenzaal. Hij bespeelt in de Cathrien in Eindhoven de beide 
Verschueren-orgels (hoofd- en altaarorgel) en het 18-eeuwse Don Bosco-
orgel. 
Hij gaf zijn programma de titel ‘Het Rijke Roomsche Leven’. U hoort via de 
website werken van Hendrik Andriessen, Albert de Klerk en Flor Peeters. 
Dennis Vallenduuk (*1974) is als organist en dirigent gregoriaans 
verbonden aan de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal, waar hij het Witte-orgel 
uit 1889 bespeelt. Hij is tevens begeleider van het Stadsjongenskoor 
Oldenzaal en dirigent van vocaal mannenensemble Esquire. Hij is ook 
werkzaam als componist. Voor meer info www.muziekindecathrien.nl. Het 
online-concert is gratis, maar een bescheiden ‘concertbijdrage’ op 
banknummer NL32INGB0006494758 van Collegium Musicum Eindhoven, 
onder vermelding van ‘concertbijdrage juni’ wordt zeer op prijs gesteld. 
(RH; bron: Nieuwsbrief, juni 2020) 
 
Alleen lokale Nationale Orgeldag 2020! 

Met het oog op de 1,5-meter samenleving zullen grotere 
activiteiten als Nationale Orgeldag en Nationale 
Monumentendag dit jaar geen doorgang vinden. De 

Landelijke Openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2020 in 
Utrecht wordt doorgeschoven naar 2021. De organisatie adviseert de 
Nationale Orgeldag 2020 dit jaar alleen lokaal te laten doorgaan. Zij merkt 
daarbij op dat het van belang is goede regelingen te treffen met betrekking 

http://www.muziekindecathrien.nl/
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tot de aantallen bezoekers per kerk, eventuele aanmeldingen en de routing 
van in- en uitgang. Er wordt geadviseerd ook niet extra te reizen, dus met 
name lokaal, eventueel regionaal, kerken en orgels te bezoeken. Lokale 
orgelcommissies wordt geadviseerd hun activiteit en de beperkingen op 
hun site en op de site 
www.nationaleorgeldag.nl te melden. Meer info: 
http://www.nationaleorgeldag.nl/ (bron: NotaBene, juni 2020) 
 
Kerkkorendag 
De Kerkkorendag van de Stg. Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek wordt 
gehouden op 24 oktober in de Lutherse Kerk (Trinitatiskerk) in Dordrecht. 
Dit is in samenwerking met de Luther Stichting, die zo haar jaarlijkse 
Lutherdag hiermee combineert. In de Lutherse traditie is 1520 een 
bijzonder jaar, onder andere vanwege diens ‘Deutsche Messe’ en zijn 
geschriften over de Babylonische ballingschap. De kerkmuziek zal zoveel 
mogelijk worden uitgezocht rondom deze reformatorische thema’s. Voor 
meer info: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl. (RH; bron: Musica Sacra, 
nr.96, mei 2020) 
 
Laus Polyphoniae 2020 #connects 
Het Festival van Vlaanderen Antwerpen AMUZ houdt niet haar fysieke 
festival, maar gelooft wel sterkt in de kracht van muziek. Liefde, verdriet, 
hoop en afscheid vormen al eeuwenlang de aanleiding voor sublieme 
composities. Daarom deze zomer een online festival ‘Laus Polyphoniae 
2020 # connects’.  Van 21 t/m 30 augustus is er een met zorg uitgekozen 
selectie online activiteiten, die worden gepubliceerd op hun website, 
Facebookpagina en via nieuwbrieven. Voor meer info: www.amuz.be.  
  
Andriessen/De Klerk-concert 

 
Het koor Zang en Vriendschap o.l.v. Arno Vree 
 
 

http://www.nationaleorgeldag.nl/
http://www.nationaleorgeldag.nl/
http://www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
http://www.amuz.be/
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Zangers van het Haarlemse Zang en Vriendschap verzorgen op 7 
november 2021(!) een concert in de Haarlemse St. Josephkerk. Onder 
leiding van dirigent Arno Vree zullen onder meer de Missa pro Defunctis en 
het Laudate Dominum van Hendrik Andriessen worden uitgevoerd. Van 
Albert de Klerk klinken de Redeloze Zangen en het bekende Pater noster. 
Het programma wordt aangevuld met werken van Jan Mul en César 
Franck. De aanvang is 15.30 uur, collecte na afloop. (RH; bron: nieuwsbrief 
Andriessen/De Klerkstichting, 18 maart + 7 mei 2020) Dit concert is dus 
i.v.m. corona een jaar verplaatst.  
 
Ledendag VvLL verplaatst naar september 2020  
Vanwege de corona-maatregelen is de jaarlijkse ledendag van de 
Vereniging voor Latijnse Liturgie verplaatst naar 19 september. Deze dag 
zal plaatsvinden in de St. Martinuskerk in Hoogland en het Dorpshuis De 
Neng in dezelfde plaats. Voor meer info: www.latijnseliturgie.nl. (RH; bron: 
Bulletin VvLL, nr.133, april 2020) 
 

Orgelbouwnieuws 
 
Delmotte-orgel in de St. Pieterkerk in Leuven (B) gereviseerd en 
uitgebreid 
In de St. Pieterkerk in het Belgische Leuven werd op 7 maart het 
gereviseerde en uitgebreide Delmotte-orgel uit 1935 in gebruik genomen. 
De werkzaamheden aan dit voormalige orgel van de Brusselse 
Wereldtentoonstelling werden uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw uit 
Ittervoort. Het werd destijds gemaakt door de fa. Maurice Delmotte uit 
Doornik voor het ‘Paviljoen van het Katholiek Leven’. Na de tentoonstelling 
plaatste men het in het verblijf van de Belgische prins Karel in Oostende. 
In 1951 werd het orgel door de Leuvense St. Pieterkerk aangekocht als 
geschenk voor het gouden jubileum van oud-deken Bauts bij gelegenheid 
van zijn gouden priesterjubileum. Het kreeg een plek in een van de 
zijkapellen van de zuidelijke zijbeuk. Voor meer info, foto’s en dispostie zie  
http://www.orgelnieuws.nl/delmotte-orgel-sint-pieterskerk-leuven-
gereviseerd-en-uitgebreid/  

Nieuwe uitgaven 
 
Door een misverstand is blz.34 in ons vorige KDOV-blad Lente 2020 
‘verdwenen’ waardoor twee boekbesprekingen niet volledig afgedrukt zijn. 
Hieronder nogmaals die besprekingen, maar dan compleet.  
 

http://www.latijnseliturgie.nl/
http://www.orgelnieuws.nl/delmotte-orgel-sint-pieterskerk-leuven-gereviseerd-en-uitgebreid/
http://www.orgelnieuws.nl/delmotte-orgel-sint-pieterskerk-leuven-gereviseerd-en-uitgebreid/


 
KDOV-blad Zomer 2020 | 35 

Kind en Muziek 
De Deense muziekpedagoog Inge Marstal en Vocaal 
Talent Nederland (VTN, de organisatie van alle 
Nationale Koren) hebben sinds 2005 een 
samenwerking op het gebied van de ontwikkeling 
van solfège-onderwijs voor kinderen. Dit heeft in 
2012 geleid tot de publicatie van de syllabus en dvd 
Muziek van Binnenuit en in 2019 tot de uitgave van 
Kind en Muziek bij gelegenheid van 30 jaar VTN. Dit 
boek verscheen eerder in het Deens in 2008. 
Jammer dat de vertaling pas zoveel jaren later zijn 
beslag heeft gekregen. Want, hoewel de tekst nog 
‘even actueel’ is als in 2008, is er helaas nauwelijks 

nieuwe literatuur en (hersen)wetenschappelijk onderzoek aan toegevoegd. 
En juist de afgelopen twaalf jaar is er onnoemelijk veel gepubliceerd! De 
uitgebreide literatuurlijst telt slechts vier publicaties van ná 2008. 
Standaarduitgaven als Harmonie in gedrag (R. Diekstra/M. Hogenes (red.), 
2008), Musicofilia (O. Sachs, 2009), maar vooral de wetenschappelijk 
overzichtswerken Singing in the Brain (E. Scherder, 2017) en Ons creatieve 
brein (D. Swaab, 2018) ontbreken. Om er maar een paar te noemen. Dan 
zou het allang achterhaalde ‘Mozarteffect’ (blz.94-98) niet zo uitgebreid 
behandeld hoeven worden.  
Desondanks is de inhoud zeer lezenswaardig en zou veel breder bekend 
moeten worden. Immers, het pasgeboren kind en zelfs een foetus bezit een 
aangeboren muzikaliteit en reageert op muziek! In dit boek belicht de 
auteur “het grote belang van het stimuleren van de aangeboren muzikaliteit 
van kinderen, en de doorwerking ervan op het latere leven”. Ze gunt het 
kind (en de volwassenen in zijn omgeving) een leven met muziek met alles 
wat dat aan levensvreugde en waarden en levensvervulling met zich 
meebrengt. Muziek als uniek gereedschap om de ‘levensvaardigheid’ te 
vergroten en versterken! En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, 
maar ook volwassenen worden gestimuleerd hier ‘werk’ van te maken. “Er 
bestaat nauwelijks twijfel over dat de samenhang tussen muzikale, sociale 
en emotionele ervaring beslissend kan zijn voor de latere belangstelling en 
houding van het kind voor muziek”. (Blz.35)  
In feite zou je in dit boek ook een oproep kunnen zien voor de terugkeer 
van èchte kleuterleidsters, die nog op de ‘Kleuterkweekschool’ vele 
liederen, versjes, bewegingsspelletjes etc. in hun repertoire hebben zitten! 
Zang, musiceren en spel zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Niet voor niets leer je een instrument ‘spelen’ (en dat is ook in vele andere 
talen zo genoemd!).  En wat een groot belang om spelenderwijs aan 
taalontwikkeling te doen.  
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Anouk Vlinders is verantwoordelijk voor de toevoeging van Nederlands 
liedmateriaal. Op zich verdienstelijk, maar de suggesties voor liederen 
staan in liedjesboeken van minimaal dertig jaar terug, die slechts 
tweedehands verkrijgbaar zijn. Heeft zij niets meegekregen van nieuwere 
muziekmethodes voor de basisschool? En is aansluiting in Nederland door 
VTN bij ‘Meer Muziek in de Klas’ niet méér de hand liggend? Zomaar wat 
vragen die bij me opkwamen. 
De directeur van VTN, Wilma ten Wolde, schrijft in haar voorwoord, dat de 
situatie in Denemarken “niet heel veel verschilt van de 
Nederlandse”(blz.10), maar in Denemarken zijn alle gemeenten volgens de 
Muziekwet (2017) verplicht een muziekschool te hebben, die met 
staatssubsidie muziekonderwijs aanbiedt aan kinderen en jongeren van 0-
24 jaar. In Nederlands worden steeds meer muziekscholen opgeheven, óók 
door het intrekken of minimaliseren van gemeentesubsidie! Wat kortzichtig, 
immers “kinderen zijn de belangrijkste bouwstenen van de samenleving – 
zij zijn de toekomst”. (blz. 119) Hoe katholiek gedacht! 
De doelgroep van het boek is pabo- en muziekstudenten, personeel in de 
kinderopvang of kinderafdeling van een ziekenhuis, ouders en grootouders 
en allen “die graag inspiratie willen opdoen en willen weten waarom het zo 
belangrijk is om een kind zo vroeg mogelijk met muziek in aanraking te 
brengen”. Dan zouden dirigenten van kinderkoren niet in de doelgroep 
mogen ontbreken, lijkt mij. Daarom ook van harte aanbevolen, ondanks de 
gemaakte kanttekeningen. (Ruud Hoogenboom) 
* Inge Marstal, Kind en Muziek; over het belang van het stimuleren van de 
aangeboren muzikaliteit van kinderen, Vocaal Talent Nederland, 2019, 138 
blz., € 25,-, te bestellen via www.nationalekoren.nl  

 
De dirigent 

Dit boek is evenals de gelijknamige film De Dirigent 
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de uit 
Nederland afkomstige Antonia Brico. Eind jaren '20 
van de vorige eeuw was zij de eerste vrouwelijke 
dirigent ter wereld die succesvol grote 
symfonieorkesten dirigeerde. Tot voor kort lukte het 
vrouwen nauwelijks om aan de top van de 
wereldranglijst van belangrijkste dirigenten te komen. 
Pas in 2019 benoemde het Radio Filharmonisch 
Orkest voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis 
een vrouwelijke chefdirigent: Karina Canellakis.  
Alles zit in boek en film: #MeToo, het ‘glazen plafond’ 
en ‘offers voor een hoger doel’. Het was aanvankelijk 

de bedoeling van regisseur/schrijfster Maria Peters om een film te maken 
over Antonia Brico, de eerste vrouwelijke dirigent van een symfonieorkest, 

http://www.nationalekoren.nl/
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maar het Filmfonds deed moeilijk. Daarom zocht ze contact met uitgeverij 
Meulenhoff om het verhaal ‘dat verteld moest worden’ over deze dirigente 
met Nederlandse ‘roots’ te mogen schrijven. Uiteindelijk kreeg ze toch het 
groene licht voor de film en moest ze het boek laten rusten. Gelukkig is de 
film uit februari 2019 alsnog gevolgd door het boek in najaar 2019.  
Al gelijk in het begin van het boek wordt de toon gezet als Willy Wolters 
(Antonia Brico blijkt geadopteerd te zijn door de familie Wolters, die later 
naar America emigreerde), verwijzend naar Beethovens derde symfonie 
Eroica zegt: “Ikzelf vind Beethoven heldhaftiger dan die hele Bonaparte. Hij 
wist dat hij steeds dover zou worden, maar dat doofde zijn vechtlust niet 
uit”. (blz.10) Die vechtlust vinden we ook terug bij Antonia. Als zij een 
zekere Mark Goldsmith vraagt om pianoles, om haar voor te bereiden op 
het conservatorium, zegt hij slechts “Als ik je één advies mag geven: ga 
trouwen en zorg dat je kinderen krijgt”. (blz.47) Ze zet door, want “je weet 
pas of je iets durft als je het doet”. (blz.51) En als ze uiteindelijk toch wordt 
aangenomen op het conservatorium zegt Goldsmith: “Vrouwen worden 
geen dirigent. Dat kunnen ze niet. […] Ze kunnen niet leiden”, (blz.106), 
waarna een aanranding volgt, die uiteindelijk ertoe leidt dat zij van de 
opleiding wordt gegooid. Ze gaat pianospelen in ‘louche’ cafés …… 
Haar ouders weten nergens van. Ze mocht op pianoles, nadat haar zeer 
armlastige (stief)moeder in een seance ‘doorgekregen had’, dat er een 
groot musicus in haar schuilde. Na de zoveelste ruzie met haar 
(stief)moeder komt ze er echter achter, dat ze geadopteerd is en dat haar 
echte naam Antonia Brico is. Haar biologische Nederlandse moeder had 
afstand van haar gedaan. (blz.81/82) Op haar 24e gaat ze op zoek naar 
informatie over haar eigen moeder in Nederland. Die blijkt te zijn overleden.  
Hoewel ze ‘straalverliefd’ is op een zekere Frank Thomson (uit gegoede 
familie!) gaat ze op reis en hoort van een tante, dat haar moeder helemaal 
niet van haar af wou! (blz.149) Ze was het ‘resultaat’ van een onenight-
affaire met een Antwerpse muzikant.  
In haar geboorteland ontmoet ze de beroemde dirigent Mengelberg en 
smeekt om dirigeerlessen. Deze ziet dat helemaal niet zitten en stuurt haar 
door naar Karl Muck in Berlijn, waar ze tegen alle verwachting in als vrouw 
meer kans blijkt te maken. Na haar tweejarige studie aan de Rijksacademie 
voor Muziek (ze slaagt in september 1929) zal ze daar ‘als eerste vrouw’ 
het beroemde Berlijns Philharmonisch Orkest dirigeren. En dat uitgerekend 
op de dag dat ‘haar’ Frank in Amerika gaat trouwen! Overigens was 
eigenlijk een zekere Lisa Maria Mayer de eerste vrouw voor het ‘Berliniker’ 
(blz.185), maar die betaalde ervoor om te mogen dirigeren en dat werd een 
groot fiasco. Antonia krijgt wel lovende recensies, maar …. een betaalde 
vaste baan als chefdirigent zit er toch nergens in. Ook niet in de Baltische 
Staten, Polen, Parijs en Londen, waar ze succes heeft! En ook niet in 
Amerika, waar ze na successen in Los Angeles en San Francisco, mede 
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door de ‘Crisis’ van de jaren dertig, uiteindelijk dirigent wordt van een 
werkeloze muzikanten-orkest.  
Om zoveel mogelijk te kunnen dirigeren richt ze een vrouwenorkest op: 
‘The New York Women’s Symphony Orchestra’, waarvan de First Lady 
Eleanor Roosevelt beschermvrouwe wordt. Dit orkest trad vier jaar lang 
succesvol op, maar toen Antonia Brico ook mannelijke musici ging 
aannemen, verdween de belangstelling en hield het orkest op te bestaan. 
Professioneel dirigent ‘mocht’ ze kennelijk niet worden, dus ze voorzag ook 
in haar levensonderhoud door pianoles te geven. Zo ook aan de jonge Judy 
Collins, een beroemde folk singer, die in 1974 een documentaire over haar 
maakte, die genomineerd werd voor een Oscar. Antonia reisde veel naar 
familie in haar geboorteland Nederland en heeft het Radio Filharmonisch 
Orkest mogen dirigeren, maar tot haar grote spijt niet het 
Concertgebouworkest. Ze overleed op 3 augustus 1989.  
Het boek is zeer vlot en goed geschreven. Het liefst lees je het in een ruk 
uit. Bijzonder is dat elk van de zestig hoofdstukjes geschreven is vanuit 
steeds een andere persoon. Deze wisseling van perspectief doet de lezer 
meevoelen met elk personage, waardoor het verhaal veel vaart houdt. 
Het enige nadeel aan het boek is, dat de auteur/regisseur, overigens met 
toestemming van onder meer Rex Brico, oud-journalist en neef van 
Antonia, enige fictieve elementen aan het verhaal heeft toegevoegd in de 
vorm van gebeurtenissen en personages. Dan blijf ik als musicoloog zitten 
met de vraag welke elementen dat zijn, waarmee volgens mij het 
waargebeurde verhaal in zekere zin onrecht wordt aangedaan. In het boek 
worden deze elementen helaas niet genoemd. Heeft Antonia op 5-jarige 
leeftijd ècht Albert Schweizer orgel horen spelen in een kerk in Nederland? 
(blz.100) In het boek speelt hij een belangrijke rol voor haar, want dit 
verhaal komt later nog eens terug als ‘flashback’! (blz.152/153). Kortom: 
Mogen die elementen in een tweede druk vermeld worden? 
Als regisseur van haar eigen filmproductiemaatschappij ‘Shooting Star 
Filmcompany’ is ze bekend geworden van films als ‘Sonny Boy’, ‘Afblijven’, 
‘Pietje Bell’ en ‘Kruimeltje’. Als schrijfster is ze voor mij nu ook 
doorgebroken met haar boek De Dirigent, die op eenzelfde kunstzinnige 
hoogte staat als de gelijknamige film. Een uitstekend boek en film. Van 
harte aanbevolen! (Ruud Hoogenboom) 
* Maria Peters, De Dirigent, uitg. Meulenhoff Boekerij bv, 2019, 287 blz., 
ISBN 978-90-225-8868-0; via boekerij.nl of bol.com € 19,99 (dvd, € 13,99). 
 
Passie voor passie 
In Nederland is sprake van een opvallend grote populariteit van het 
lijdensverhaal van Christus. Of het nu gaat om de Matthäus-Passion van 
Bach (of de Johannes), The Passion (van EO/KRO/NCRV) of een van de 
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vele passiespelen, elk jaar ‘beleven’ miljoenen Nederlanders een opvoering 
van het verhaal van Christus’ kruisiging.  
 

De jaarlijkse ‘PassieBarometer’ van het blad 
ZingMagazine telt vele tientallen 
uitvoeringen, al zullen er dit jaar helaas heel 
veel afgelast zijn in verband met de crisis 
van het coronavirus. Genoemd tijdschrift 
telde voor 2020 voor België 7 Johannes- of 
Mattheuspassies van Bach, maar in 
Nederland een recordaantal van maar liefst 
258! En ook nog één Lukas-Passion. En 
daar zit nog een stijgende lijn in: 211 (2015), 
235 (2016), 247 (2017), 230 (2018), 241 
(2019) en nu dus eigenlijk 259 uitvoeringen 

in de planning.1  
En ‘Tango Extremo’ met Jan Rot als verteller, presenteert al enkele jaren 
de Matthäus in Nederlandse vertaling in een tango-jasje. Met succes, want 
Rot en consorten breidden het aantal uitvoeringen dit jaar uit naar 15 
concerten in Nederland en een extra concert in de Grote Kerk in Alkmaar 
met groot orkest. Ook deze gingen door ‘corona’ niet door. “Een Matthäus 
ná Pasen, daar is Nederland nog niet aan toe”, zo verzucht Rot in het 
Noordhollands Dagblad (9 april 2020). Zo’n opmerking zegt ook iets over 
zijn ‘liturgisch gevoel’, lijkt mij. Overigens is deze Passion eerder vertaald. 
In 1950 (de herinnering aan de Duitse bezetting was nog vers) kreeg de 
dichter Jan Engelsman van regeringswege (!) opdracht Bachs Matthäus 
Passion in het Nederlands te vertalen. Die uitvoeringen zijn er in beperkte 
mate ook geweest.2  

En dan gaat het alleen nog maar om Bach, dus de 
Crucifiction van Stainer, de Via Crucis van Liszt of het 
Stabat Mater van Pergolesi, om maar wat te noemen, 
zijn niet meegerekend in ZingMagazine! 
Maar wat voor passie ‘beleven’ die Nederlanders 
dan? Religie- en cultuurwetenschapper Ernst van den 
Hemel (1981), werkzaam bij het Meertens Instituut, 
dook samen met prof.dr. Irene Stengs in het kader 
van het project ‘Heriligion: Vererfgoedisering van 
religie en sacralisering van erfgoed’ een paar jaar in 
deze materie. En in dit boek wordt zijn onderzoek 
opgetekend voor groot publiek. ‘Passiespel’ wordt 
gedefinieerd door Van den Hemel als “vertelt het 

lijdensverhaal van Christus, is multimediaal en gericht op het opwekken van 
emoties”. 
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Een opmerking als ‘volg je passie’ in een reclamecommercial is hier dus 
niet van toepassing. Terwijl in de aloude Passiespelen (bijvoorbeeld 
Oberammergau vanaf 1634!) de combinatie ‘leed en feelgoodbegrip’ toch 
wel degelijk een rol speelden, zo blijkt ook uit het eerste hoofdstuk. Een 
combinatie van passies (driften; ook de goede!) blijken in een theaterzetting 
uitstekend hun werk te kunnen doen. Opvallend is, dat de auteur in zijn 
beschrijving van deze theatergeschiedenis de 20e eeuw vrijwel overslaat en 
daarmee bijvoorbeeld het misbruik van theater door Hitler (denk aan diens 
bewondering voor Wagner en diens Germaanse mythes), de vele anti-
christelijke dictaturen (fascistisch dan wel communistisch) en de verzuiling 
na WOII buiten beschouwing laat. Wat mij betreft een omissie! 
Vaak wordt gewezen op het genie van Bach of de kracht van het 
Bijbelverhaal. Maar is dat ook wat mensen beleven? “Wat voelt een 
babyboomer met religie-allergie bij het zingen van het ‘Erbarme Dich’ in de 
meezing-Matthäus? En wat betekent het grote, lichtgevende kruis dat 
tijdens The Passion voor de ogen van ruim drie miljoen (!) tv-kijkers door de 
straten van een stad gedragen wordt?”, zo meldt het persbericht.  
Van den Hemel laat zien hoe dit passieverhaal van Christus in het 
ontkerkelijkte Nederland beleefd wordt. En dat komt helaas vaak niet 
overeen met wat de organisatoren van bijvoorbeeld de verschillende 
passiespelen hopen.  
Zo is Joh. Seb. Bach een zeer gelovig man en trouw bijbellezer, zo blijkt uit 
de vele aantekeningen in zijn Calov-Bijbel. En ook in zijn kerkmuziek 
getuigt hij nadrukkelijk van zijn christelijke (lutherse) geloof. Kerkmuziek 
was voor hem geen muziek om de muziek, maar muziek met een 
theologische boodschap. En niet alleen die ontgaat dus de vele luisteraars, 
die zijn Matthäus Passion ‘slechts’ prachtige muziek vinden. Voor de 
uitbeelding van het lijdensverhaal werpt Bach het complete arsenaal aan 
muzikale retorica in de strijd. In drie lagen (God, ik en wij) zijn de teksten 
verdeeld. De eerste laag is de evangelietekst (recitatief), de tweede de 
poëzie op tekst van Picander, gezongen vanuit de ik-persoon (recitatief en 
aria’s) en de derde laag zijn de lutherse koralen (wij). Het verhaal staat dan 
op gezette tijden even stil en het koor (wij) zingt een theologische reflectie 
op Christus’ lijden. Als zodanig is deze passie een ‘volwaardig theologisch 
traktaat’, zou je kunnen zeggen. En die ontgaat vele bezoekers van 
concerten, maar speelt ook geen rol in dit boek. Dat is niets nieuws. Die 
ontmythologisering was overigens al lang ingezet. De ‘herontdekking’ door 
Mendelssohn in 1829 in Berlijn was al niet in de kerk, maar “een object van 
esthetische bezinning en culturele bewondering”. (blz.52) In een 
concertgebouw dus, net als bij Mengelbergs traditie in Nederland van 1899 
tot 1944 in Amsterdam! Weliswaar organiseerde de Nederlandse 
Bachvereniging vanaf 1922 een traditie in de Grote Kerk in Naarden, dan 
nog is de aanwezigheid van een premier en andere kabinetsleden een 
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duidelijke aanduiding dat het hier ‘nauwelijks’ om een Goede Vrijdagviering 
gaat. Hoewel …. De auteur citeert Mark Rutte: “Er is geen grotere muziek 
van een grotere emotionele diepte. […] Vanuit mijn functie mag ik nu ieder 
jaar naar de Matthäus-Passion. Dat is een traditie in Nederland. Drie uur 
lang krijg je dan zo’n golf over je heen van de meest goddelijke muziek die 
er is”. Hij spreekt dus duidelijk van een religieuze ervaring! (blz.56) Zelfs 
schrijvers als ’t Hart en Van Amerongen delen een geloof in de heiligheid 
van de Matthäus.  
De auteur ontwaart aan het begin van deze eeuw “een proces van 
emotionalisering. […] Voortgaande ontkerkelijking leidt niet alleen tot een 
afname van kerkbezoek, maar ook tot hernieuwde interesse in 
verschillende aspecten van religie”. (blz.44-45) Daarin past The Passion 
volledig. Waar je tot voor kort na Bachs meesterwerk niet applaudiseerde 
(hoge kunst voor de hoger opgeleiden), richt The Passion zich juist op het 
grote publiek (kunst met ‘een kleine letter’ voor een breed publiek). De 
discussie over applaus was overigens al lang aan de gang. In ‘Koor- en 
Kunstleven’ van mei/juni 1987 (!) werpt W. Kaasjager de vraag al op, 
gezien zelfs uitvoeringen in een sporthal, of het nog wel zinvol is om in 
bijvoorbeeld het Amsterdamse Concertgebouw het publiek te vragen niet te 
applaudisseren na afloop: “Het feit dat veel bezoekers – na een aarzelende 
stilte – toch hun waardering voor het gebodene door een langdurig applaus 
kenbaar maakten, kan een aanwijzing vormen dat men – zeker in een 
concertzaal – een dergelijk verzoek beter achterwege kan laten”.  
Op 25, 26 en 27 maart 1998 vond in de Maria Jessekerk te Delft een 
gedramatiseerde vorm (als muziektheater) plaats van de Matthäus onder 
leiding van Leo Rijkaart. In het tijdschrift Koor- & Kunstleven van april 1998 
staat een uitvoerig verslag van deze geënsceneerde versie. 
In datzelfde jaar was ook de eerste meezing-Matthäus in de Mozes en 
Aäron-kerk in Amsterdam (toen nog aan de eredienst onttrokken). Met na 
afloop een ‘applaus voor jezelf?’. De auteur spreekt hier van “nieuwe 
zingeving”. Dit wordt later als volgt nader uitgelegd door Van den Hemel: 
“Onder invloed van nieuwe ontwikkelingen, waaronder de ontkerkelijking, 
een grotere nadruk op individuele beleving en een bredere interesse in 
erfgoed, voelen mensen zich vrijer om zich aan religie ontleende gebruiken 
toe te eigenen en op nieuwe manieren in hun leven in te passen. De 
meezing-Matthäus past in deze ontwikkeling. Ik denk daarom dat de 
meezing-Matthäus geen verplatting is, maar juist onderdeel van een 
maatschappelijk proces waarbij gevoelens van heiligheid op nieuwe manier 
vorm krijgen”. (blz.69). De stap naar The Passion is dan ook snel gemaakt.  
 
Het tweede lustrum van The Passion viel door het coronavirus-gebeuren ‘in 
het water’. Op Witte Donderdag 9 april was “Live 10 jaar The Passion: 
‘Geef mij nu je angst’ “ te zien op NPO1. Primetime dus, maar alleen de 
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verteller (Johnny de Mol) en presentator (Anne-Mar Zwart) waren live, de 
overige delen kwamen uit de vorige negen afleveringen. De EO bracht dit in 
een nieuwsbrief van 8 april als volgt: “Waar ben jij bang voor? En waar 
hoop jij op? In een aangepaste versie van The Passion met als thema ‘Geef 
mij nu je angst’, klinkt het verhaal van de opstanding van Jezus”. Benieuwd 
hoeveel mensen ernaar gekeken hebben en hoe Van den Hemel deze 
vernieuwde opzet zou duiden. De meningen over The Passion liggen 
tussen ‘een universeel verhaal van verbinding’ tot zelfs ‘reli-kitsch’. Dat 
wordt in hoofdstuk drie helemaal uitgewerkt, inclusief uiteraard de 
‘manipulatie’ van berichten die ‘gepost’ zijn tijdens de ‘virtuele processie’, 
die je kunt meelopen vanachter je computer: Dat zijn dus alleen maar 
positieve, inclusieve redenen om mee te lopen. Tegenwoordig staan steden 
in de rij om The Passion binnen te halen als vorm van ‘citymarketing’! 
Helaas voor Roermond dit jaar. Ter plekke blijkt het niet allemaal braaf-
christelijk te zijn, om het zo maar te noemen. En daarmee is de historische 
cirkel met de ‘middeleeuwse alledaagsheid’ weer rond. (blz.95) Het 
spektakel trekt overigens jaarlijks 2,3 miljoen tv-kijkers, 5,5 miljoen op 
facebook, 2,8 miljoen op YouTube en 92.000 bezoekers op de Live blog. 
Dat zijn grote aantallen!3  
In het vierde hoofdstuk aandacht voor lokale passie, religie en identiteit. In 
Amsterdam Zuidoost zijn tientallen christelijke kerken, zo ook in de 
biblebelt. Dat geeft een andere dynamiek dan de landelijke Passion. En de 
‘passiespelen van Tegelen’ (vanaf 1931!) ook, al was er een heel gedoe 
rondom ‘een Marokkaanse Jezus uit Venlo’ in 2015. Bij de tijd brengen 
levert altijd problemen op.  
Al in 1926 werd het Comité Openluchtspelen opgericht met het idee om 
jaarlijks een religieus toneelstuk op te voeren en om de vijf jaar een 
passiespel. De Passiespelen van 1955 kende een record van 160.000 
bezoekers, maar al snelde volgde het dieptepunt in 1971. Door minder in te 
zetten op ‘catechese’ werd de neergaande tendens omgebogen. “De 
Nijmeegse kerkhistoricus Peter Nissen wijst erop dat het publiek 
tegenwoordig vaak met andere motieven de Passiespelen bezoekt. Het 
gaat om nostalgie, religietoerisme, een nieuwe behoefte aan devotie, een 
fascinatie voor de figuur van Jezus en/of een zoektocht naar verdieping en 
zingeving.”4 Het resultaat is wel, dat het toneelstuk in 2014 is uitgeroepen 
tot Immaterieel Cultureel Erfgoed door het Kenniscentrum Immateriaal 
Erfgoed Nederland. De 21e editie van dit jaar is overigens door de 
coronamaatregelen een jaar uitgesteld.  
 
Worden de ‘passies’ echt grotendeels oppervlakkig (horizontalistisch) 
opgepakt als landelijk ritueel (blz.115) of wordt er toch een ‘zaadje geplant’, 
waarop God kan voortbouwen? Wie zal het zeggen, God werkt op Zijn 
manier! De geschiedenis van de passiespelen van Oberammergau zijn 
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ontstaan nadat vele families getroffen waren door de pest in 1632. 
Misschien heeft de corona-virus van 2020 ook wel zo’n effect? De Homo 
Ludens (spelende mens, vgl. Johan Huizinga, 1938) is tenslotte geschapen 
naar Gods beeld en gelijkenis.  
Kortom, het boek geeft een uniek inkijkje in de emotionele staat van 
(ontkerkelijkt) Nederland, maar doet geen theologische uitspraken. Voor 
sociologisch geïnteresseerden van harte aanbevolen. (Ruud Hoogenboom) 
* E. van den Hemel, Passie voor passie; De Matthäus, The Passion en 
andere passiepelen in ontkerkelijkt Nederland, € 17,99, uitg. Ten Have, 
ISBN 9789025908577, 128 blz. 
 
Noten: 
1ZingMagazine, nr.92, april/mei 2020 
2Koor- &Kunstleven, jrg.55, nr.6, dec. 2000 
3EO Magazine, nr.8, 2020 
4Katholiek Nieuwsblad, nr.18, 1 mei 2020 

 
Licht dat leven doet 
Zelden tref je zo’n mooi boek aan als onderstaande. Twee christelijke 
kunstenaars treffen elkaar in een versterking van hun talenten: beeldend 
kunstenaar Henk Helmantel (1945) en predikant, publicist en dichter André 
F. Troost (1948). Van laatstgenoemde zijn liederen van zijn hand 
opgenomen in talloze liedbundels, waaronder Liedboek – zingen en bidden 
in huis en kerk.  

In dit boek worden een veertigtal schilderijen van 
Helmantel gekoppeld aan evenzovele teksten van 
Troost. Een aantal schilderijen en liederen-
/gedichten zijn niet eerder gepubliceerd.  
Veel realistische stillevens van Helmantel, die 
soms direct in hun titel verwijzen naar Bijbelse 
verhalen: ‘Wij plukken geloof’ (bij een aardewerk 
schaal met gele pruimen), ‘Wijnstok die mij 
draagt’ (bij een grote druiventros) of ‘Kruishout’ 
(bij appelbloesem in glas). Prachtig geschilderd.  

Nog mooier zijn de kerkschilderingen, die direct doen denken aan Pieter 
Saenredam (1597-1665) met zijn verfijnde tekeningen en schilderijen van 
het interieur van kerken, waarin het lijnperspectief prachtig tot uiting kwam. 
Hij was de eerste kunstschilder die bestaande kerkinterieurs tot onderwerp 
nam en Helmantel is een waardig opvolger! Prachtige lichtval in de 
Kloosterkerk van Le Thoronet, de zuidbeuk van de Sint Nicolaaskerk in 
Monnickendam of het koor van de kerk in Bozum en de Petrus en 
Pauluskerk in Loppersum. Een geweldige ‘Renaissance-schilder’, van wie 
de schilderijen niet zouden misstaan in het Rijksmuseum in Amsterdam. 
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Helaas zag ik bij interieurs op zijn website www.henkhelmantel.nl  geen 
enkel schilderij met ook een orgel erop. Toch jammer.  
Van Troost zijn er prachtige teksten, die deels ook van melodie zijn 
voorzien of te zingen zijn op bestaande melodieën. Maar er zijn ook 
geweldig mooie, liturgisch bruikbare teksten(!), die nog niet van een 
melodie voorzien zijn. Ik mag hopen dat in onze KDOV-achterban 
componisten bereid zijn om bijvoorbeeld ‘Om vrede wil ik vragen’ of ‘Ik zal 
er zijn’ op muziek te zetten. De schoonheid van de tekst vraagt er gewoon 
om! 
 “Een prachtig geschenk dat de schoonheid van geloof en schepping in 
woord en beeld laat zien” staat achterop het boek. Daar is geen woord te 
veel aan gezegd. Van harte aanbevolen! (Ruud Hoogenboom)  
* A. Troost & H. Helmantel, Licht dat leven doet, KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020, 94 blz., € 19,99, ISBN 978 90 435 3354 6 
 
De oden van Salomo – Daarom Pasen 
In februari verscheen de gratis cd Daarom Pasen. Met deze cd wil de 
Protestantse Kerk in Nederland mensen op toegankelijke wijze laten 
ervaren waar het met Pasen écht om gaat. De actie is een vervolg op de 
actie ‘Daarom Kerst’, waarbij 35.000 gratis cd’s werden verstuurd. 

De PKN heeft dit jaar gekozen voor een 
cd met een aantal onbekende, 
vroegchristelijke liederen: de Oden van 
Salomo. Deze liederen zouden pas in 
1909 opnieuw ontdekt zijn door James 
Rendel Harris. Jan Valkestijn hield 1905 
als ‘vindjaar’ aan van deze 2e-eeuwse 

hymnen. Hij schreef hierover: “In het oosten 
en met name in Syrië werd al spoedig na de apostolische periode door 
vooral de gnostieken de aandacht van de psalmen afgewend en op een 
nieuwe, door hen gepraktiseerde vorm overgedragen. Marcion en Paulus 
van Samosate richtten rond het jaar 150 vrouwenkoren op en schreven 
voor hen hymnen, welke in antifonale vorm werden uitgevoerd. Deze 
praktijk mocht zich in een grote bijval verheugen en overal werden 
dergelijke koren opgericht. De hymnen vonden zo’n bijval dat 
schismatieken en orthodoxen gelijkelijk ervan gebruik maakten om elkaar in 
woord en toon te bestrijden”. (J. Valkestijn, Geschiedenis van de 
jongenszang tot aan de Reformatie, 1989, blz.30) In tegenstelling tot de 
Westerse kerk, mochten vrouwen wel actief zingend deelnemen aan de 
liturgie.   
Hoe Syrisch-arabische christelijke muziek wellicht geklonken heeft was 
goed te horen tijdens de tv-mis van 10 mei 2020. Anass Habib zong vanuit 
Waubach liturgische muziek uit de Syrische traditie. Een gregoriaans 

http://www.henkhelmantel.nl/
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alleluia-acclamatie door pastoor Harry 
Notermans werd feilloos gekoppeld aan de 
alleluia-verzen van Anass.  Dat is vast nog 
terug te luisteren/kijken! En klinkt ook totaal 
anders dan de muziek op deze cd. Die 
verstilling (gregoriaans/arabisch/aramees) 
valt ook feitelijk niet te evenaren. Ik moest 
gelijk denken aan het boek ‘Klanken van 
Stilte, gregoriaans beleven’ van de 
norbertijnen van Averbode uit 2009.  

Volgens de cd-hoes zijn deze liederen uit de jaren 80-120 na Christus. “Met 
een team tekstschrijvers en muzikanten ging componist en producer Sjoerd 
Visser aan de slag om de Oden op een zo fris mogelijke manier te vertalen 
naar hedendaags Nederlands, met daarbij muziek die het hart van de Oden 
raakt”, aldus het persbericht van de EO.  
In totaal zijn er 42 Oden overgeleverd in het Syrisch, een vorm van 
Aramees (de taal die Jezus sprak). De relatie met Pasen ligt in het feit, “dat 
de Aramese christenen meeslepende feestliederen zongen, over de 
Messias die hen opzoekt in hun uitzichtloze situatie”.  Zo kent het lied Het 
diepe water (Ode 29) het volgende refrein: ‘U trekt mij uit het diepe water. Ik 
lag dood, ik was verdwaald. Nu U mijn lichaam op komt rapen hoop ik op U, 
maakt U mij nieuw’.  
Het eerste nummer Het teken van het kruis (Ode 27 en 37) begint 
eenstemmig vrouwenstem, bijna in een ‘kerktoonsoort’ gestoken door 
muzikant/producer Sjoerd Visser en heel sereen gezongen, maar helaas 
volgt bij het volgende couplet al een esoterisch, new age-begeleiding mee. 
Het tweede nummer De hoogste eer (Ode 26) begint altenatim (man – 
vrouw), maar al snel volgt een Zuid-Amerikaanse panfluit en viool, gevolgd 
door een onvervalste evangelische lofprijzing. Toch jammer, dat door het 
‘bij de tijd brengen’ zo onrespectvol wordt omgegaan met deze oude 
muziek en teksten. Het kan mij niet bekoren, maar ongetwijfeld zal het 
jongeren aanspreken. (Ruud Hoogenboom). 
* De gratis cd Daarom Pasen was te bestellen via www.daarompasen.nl, 
Ecovata – EGP392, 2020, Kerk in Actie. 
 
Dies Irae für Orgel und Schlagzeug 
Bij uitgeverij Bärenreiter verscheen in de serie ‘Organova’ als nummer 14 
het Dies Irae voor orgel en slagwerk van Zsigmond Szathmáry (*1939), die 
ook de uitgave hiervan voor zijn rekening nam.  
De basis van dit werk is de beroemde middeleeuwse sequens ‘Dag der 
wraak’, die sinds Vaticanum II niet meer gezongen wordt in de R.K.-
Requiemmis. Het was de ‘emotionele climax’ van de Dag des Oordeels die 
niet meer bij de moderne tijd zou passen. Opmerkelijk genoeg ziet de 

http://www.daarompasen.nl/
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componist deze muziek als een commentaar op de Tweede Wereldoorlog, 
waarin hij herinneringen als kind heeft verwerkt: angst, de bunker, sirenes 
en honger. De apocalyptische profetie is voor hem te abstract en de ellende 
van WOII veel concreter. Is “nooit meer oorlog” na 1945 op onze aarde ooit 
gerealiseerd?  
De compositie is uit 2015 en gecomponeerd bij gelegenheid van de 70e 
‘verjaardag’ van het einde van de oorlog. Deze uitgave uit 2020 zou dus 
goed van pas kunnen komen bij ’75 jaar herdenken’ dit jaar. De ondertitel is 
niet voor niets ‘Zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg’.  
Het stuk is veeleisend voor zowel de organist als slagwerker. Het orgel 
begint forte, waar de sirene van ppp naar fff gaat in bijna een minuut. Alleen 
al die eerste maat is afschrikwekkend om te horen.  
Voor het slagwerk zijn sirene, vibrafoon, Chinese operagong, pauken, 
tamtam, buisklokken, bekkens, tomtoms en ‘Bambus-Chimes’ (Angklung?) 
nodig. Een heel arsenaal aan slagwerk dus.  
Een aantal keren komt het Dies Irae-motief terug in orgel, maar ook in de 
vibrafoon. De stijl is niet anders te beschrijven dan modern en 
indrukwekkend en als zodanig past het prima in deze reeks ‘Organova’. De 
compositie eindigt ‘zich berustend’ met uitgalmend ‘Kirchenglocken-Geläut’. 
“Het is niet anders”. Niet hoopgevend voor de toekomst, maar wellicht wel 
realistisch, gezien de grote hoeveelheid oorlogen ná WOII. Ik ben bang dat 
zelfs ‘corona’ hier geen verandering in kan aanbrengen. Voor Szathmáry is 
dit een “muzikale afrekening met het verleden”, maar of dat ook voor de 
mensheid geldt? 
De uitvoerenden hebben in zekere zin een grote mate van vrijheid (een 
aanwijzing als “+ Register” laat veel aan de organist over), maar het 
overbrengen van het ‘afschrikwekkende gevoel’ zal zich het inspelen op 
elkaar in de praktijk moeten bewijzen. De vele tempowisselingen maken het 
er niet makkelijker op. Kortom, een uitdaging voor hele goede 
professionals.  
De gehele compositie duurt ongeveer 14 minuten. Dat is nog een extra 
moeilijkheidsgraad qua concentratie! Misschien nog realiseerbaar in ons 
land in najaar 2020? (Ruud Hoogenboom) 
*Dies Irae für Orgel und Schlagzeug, Z. Szathmáry, Bärenreiter, BA 11258, 
€ 24,95. www.baerenreiter.com  
 

Nieuwe uitgaven (gesignaleerd)  
 
De orgels in de Oude Kerk te Amsterdam 
De Oude Kerk is het oudste gebouw van Amsterdam. 
Al voor de Reformatie kon het publiek hier bijna 

http://www.baerenreiter.com/
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dagelijks genieten van openbare orgelbespelingen. Organist Jan 
Pieterszoon Sweelinck maakte er furore mee. Van heinde en ver kwamen 
leerlingen om bij hem te studeren. Het grote orgel uit 1540 van orgelmaker 
Hendrik Niehoff dat Sweelinck had bespeeld, maakte in 1726 plaats voor 
een nieuw orgel van Christian Vater. Nog geen twintig jaar later herzag 
Johann Casper Müller het orgel ingrijpend, en in 1870 voltooide 
orgelbouwer C.G.F. Witte een grondige renovatie. In de staat waarin Witte 
het bracht kreeg het orgel een wereldwijde faam, vooral door de populaire 
concerten en plaatopnamen van de organisten Feike Asma en Piet van 
Egmond vanaf 1939. Sinds de laatste restauratie, die Orgelmakerij Reil in 
2019 voltooide, klinkt het Vater/Müller-orgel weer in volle glorie. Aan de 
restauratie van deze aristocraat onder de Nederlandse orgels, zoals Asma 
het eens noemde, ging een halve eeuw debat vooraf. 
 
Sweelinck bespeelde ook het kleine koororgel, dat in 1545 was gebouwd 
door Niehoff. Het maakte in 1657 plaats voor een geheel nieuw orgel van 
Hans Wolff Schonat. 
In De aristocraat onder onze historische orgels belichten de auteurs 
facetten van de beide orgels van de Oude Kerk. Naast de historie, de 
orgelkassen, de technische bijzonderheden, het boeiende restauratiedebat 
rond het Vater/Müller-orgel en een verslag van de jongste restauratie, komt 
de muzikale orgelpraktijk door de eeuwen heen aan bod. Verantwoordelijk 
redacteur G. Eijkelboom wordt hierin terzijde gestaan door de deskundigen 
Rogér van Dijk, Jacob Lekkerkerker, Harmen Trimp, Henk Verhoef en 
Marianna van der Zwaag. (RH) 
* G. Eijkelboom (red.), De aristocraat onder onze historische orgels, 
WalburgPers, 576 blz., € 49,95, ISBN 9789462494305. 
Over de serie: De Stichting Nederlandse Orgelmonografieën heeft als 
doelstelling om kennis te verbreiden omtrent het Nederlandse monumentale 
orgel, in de ruimste zin van het woord. Walburg Pers verzorgt samen met 
de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën sinds 1997 de uitgave van 
orgelmonografieën in een reeks over belangwekkende orgels in Nederland, 
uitgegeven onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
Nieuwe uitgaven Andriessen en De Klerk 
In een nieuwsbrief (8 maart 2020) van Lourens Stuifbergen omtrent o.m. 
Hendrik Andriessen en Albert de Klerk maken we u op het volgende attent:  
Bij uitgeverij Ascolta te Houten zijn de lang verwachte Andriessen-partituren 
beschikbaar. Het gaat om de volgende 27 werken, die voor het eerst 
worden gepubliceerd. Sommige werken zijn apart te bestellen, andere zijn 
in een bundel beschikbaar.  
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Latijnse Missen 

- Missa Splendor Veritatis (SATB a cappella)  
- Missa pro Defunctis (TTB en orgel) 
- Missa Sanctus Gregorius Magnus (TTBB en orgel)  
- Missa In Facie Tribulationis (SATTBB en orgel) 
- Festum Immaculati Cordis B.M.V. (SATB en koperblazers – alleen 

proprium)  
- Festum Immaculati Cordis B.M.V. (idem in een versie met alleen orgel)  
 
Losse uitgaven  
- Hymnus Te Joseph Celebrent (SATB en orgel)  
- Tantum ergo (TTBB a cappella)  
- Ave Maria (SATB a cappella)  
- Signum magnum (S solo, SATB en orgel)  
- Tantum ergo (SATB en orgel)  
- Libera me (TTBB a cappella) 
- Adoro te (bariton en orgel)  
- Vijf Marialiederen (eenstemmige zang en orgel)  
- Mysteria Gaudiosa (S en A solo, SSAA en orgel) 
- Mysteria Gaudiosa (versie met T en B solo, TTBB en orgel)  
- Jesu Redemptor (met piano) - Sacerdos et Pontifex (koor unisono en 

orgel) 
 
 Bundel liederen voor hoge stem en orgel  
- Graduale ‘Speciosus’  
- Oratio pro amore Dei  
- Sequentia ‘Audi tellus’  
- Sequentia ‘Trinitas’  
- Dirigatur  
- Benedictus (voor S, T en orgel) 
 
Van Albert de Klerk is in het Omroeparchief een onbekende compositie 
aangetroffen. In 1956 componeerde hij Orkestmuziek bij het Adventsspel 
“En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen” Tekst: Prof. Frits van der 
Meer. Het werk werd in december 1956 door de KRO uitgezonden.  
Bij Ascolta verschijnt binnenkort Victimae paschali voor SSAA a cappella. 
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Franse orgelmuziekboek als pdf-uitgave 
Uit de Franse preklassieke periode is een schat aan 
orgelmuziek overgeleverd. De Nederlandse orgelmaker en 
musicoloog Johan Zoutendijk publiceerde in 2011 een 
interessante uitgave, onder andere over het œuvre van 
Jehan Titelouze (1562/1563-1633). Het boek Jehan 
Titelouze, Louis Couperin & Henri Dumont en de 
ontwikkeling van de Franse orgelmuziek in de periode van 
1620-1660 is inmiddels uitverkocht bij de Stichting 
Orgelhistorische Studies maar is nog wel verkrijgbaar in 

PDF. Wie interesse heeft kan een bericht sturen aan 
johan@verschuerenorgelbouw.nl . (bron: NotaBene, juni 2020) 
 
Orgelmuziek uit de reformatie 
De bundel ‘Orgelmuziek uit de reformatie’ bevat composities van 
orgelmeesters uit de renaissance, zoals Josquin Deprez, Johannes de 
Lublin, Heinrich Isaac, Arnolt Schlick en Nikolaus van Krakau. Het is goed 
speelbare, klankrijke orgelmuziek voor erediensten en concerten. De 
bundel werd samengesteld door Jost Harro Schmidt, specialist 15e en 16e 
eeuwse orgelmuziek, en kan voor € 18,- besteld worden bij 
www.merseburger.de. (RH; bron: Musica Sacra, nr.96, mei 2020)  
 

 

Ter overweging 
 
Reacties op onderstaande ‘nadenkers’ of andere artikelen in dit KDOV-blad 
graag naar redactie@kdov.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! (RH) 
 
Hallelujah – toen er nog geen corona was … 
“De oplettende lezer weet dat ondergetekende actief is als amateur-
muzikant met als voornaamste doelgroep de bejaardenhuizen. Dat is 
dankbaar publiek. 
Naarmate men ouder wordt, nemen de leuke dingen van het leven af. 
Kwalen dienen zich voortdurend aan en de dagen kunnen erg lang zijn. Een 
verzetje is altijd welkom en ons muziekgezelschap is gespecialiseerd in het 
bieden van verzetjes. Veel bejaarden horen niet zo goed meer, dus als er 
bij het muzikale gebodene wat mis gaat, dan is dat nooit erg. Als de groep 
per abuis twee verschillende coupletten tegelijk zingt, dan denkt de 
bejaarde al gauw ‘het zal wel aan mij liggen’. 

mailto:johan@verschuerenorgelbouw.nl
http://www.merseburger.de/
mailto:redactie@kdov.nl
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Enige tijd geleden brachten wij de Messiah van Händel ten gehore met een 
juichend ‘Hallelujah’ als magistraal slot. 
In de zaal kwam een stokoude dame overeind, die er kennelijk genoeg van 
had. Als restverschijnsel van een bezig leven begon ze lawaaiig de kopjes 
en schoteltjes op elkaar te stapelen. Een andere bejaarde dame nam dat 
niet en duwde de opruimster met iets teveel kracht terug in haar stoel. 
‘Hallelujah’ bruisde het onverdroten van het podium. 
Er ontstonden nu ernstige vijandelijkheden in de zaal. De eerste oude dame 
greep haar wandelstok en haakte die routineus om de magere nek van de 
andere. Een verpleegster kwam beide kemphennen geforceerd toespreken. 
Uiteindelijk gaf ze de bejaarde vrouw, die weg wilde, een arm en geleidde 
haar de zaal uit. 
Opoe nam nog wel even de gelegenheid te baat om bij de aftocht een 
trillende vuist te heffen. 
‘Hallelujahaahahah’, klonk het vals vanaf het ontregelde podium.” (gedeelte 
is afkomstig uit Merelliefde, uit: “Niet getreurd, het is gebeurd”, geschreven 
door Wuiver (pseudoniem van de journalist Nol van Bennekom, destijds 
werkzaam bij de Gooi- en Eemlander), uitg. Haakman, 2000, blz.23-24) 
Ik vrees in de nabije toekomst het ergste voor onze ‘vergrijzende kerk’ en 
het oude parochieel gemengde koor …. Het zal wel aan mij liggen. (RH) 
 
Alleen getalenteerde zangers? 
In de EO-Visie, nr.9, 29 febr.-6 maart 2020, stond de volgende stelling: 
‘Alleen getalenteerde mensen mogen meedoen in het muziekteam’. 
Hiermee was 40% van het ‘Visie-panel’ het eens.  
Argumenten tegen waren onder meer “Weet wat je zingt en straal dat uit! 
Dat vind ik belangrijker dan een prachtig mooie stem” of “In de gemeente 
zitten ook geen volleerde zangers, die mogen dan zeker ook niet 
meezingen?”. 
Argumenten voor waren “Ik denk dat je absoluut talent mag vragen voor het 
muziekteam. Ieder in zijn kracht zetten in de gemeente, betekent soms ook 
erkennen dat je ergens anders beter in bent” of “De levieten kregen in het 
Oude Testament een muzikale opleiding en werden vrijgesteld van andere 
werkzaamheden. Van een muzikant mag bekwaamheid verwacht worden. 
Muziek is ter ere Gods”. 
Ik ben benieuwd hoe een ‘KDOV-panel’ hierop zou reageren als het ging 
over koorzangers in de R.K.-liturgie. Welke percentages zouden er dan 
uitrollen …. ? (RH) 
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Geloof 
Zonder geloof wordt liturgie theater, 
de prediking literatuur, 
het gebed zelfexpressie 
en het ritueel hokus pokus. 
Maar door het geloof 
wordt de viering ontmoeting met de levende Heer die verlost, 
de prediking wordt reddende boodschap, 
het gebed adem van de ziel 
en het ritueel de schroomvolle omkleding van geheimen. 
(Kardinaal Godfried Danneels; in: zondagsmissaaltje Berne Heeswijk, 23 
febr. 2020) 
 
Cultuuronderwijs en de minister 
Cultuuronderwijs? Dat bestond in haar jeugd nog niet echt. In de 
herinneringen van minister Ingrid van Engelshoven (1966) van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, was het enige portie cultuur dat zij op de lagere 
school tot zich kreeg het ‘meezingen in het kerkkoor’. Ik kan natuurlijk 
onvoldoende inschatten of daar een goede dirigent(e) voor stond, maar 
kennelijk doet ze er ‘smalend’ over.  
Op de lagere school was het aanbod minder dan minimaal, in het 
voortgezet onderwijs kreeg Van Engelshoven het vak Nederlandse 
expressie. “Van die tijd herinner ik me leraren die heel erg hun best deden 
de klas iets aan cultuur bij te brengen. Op de middelbare school is mijn 
liefde voor toneel ontstaan. Ik ben toneel gaan spelen op school en bij het 
amateurtoneel”. Dat was eind jaren ’70, begin jaren ’80. 
Jammer dat onze minister zo’n beperkt aanbod heeft gekregen in haar 
jeugd; elders zijn er ongetwijfeld betere scholen geweest. En zeker jammer 
dat ze dat ‘zingen in een kerkkoor’ als heel beperkt heeft ervaren. Toch 
belangrijk voor onze R.K. kerkgemeenschap om óók een kinderkoor serieus 
te nemen. Wellicht dat een toekomstige Minister van Cultuur dan méér 
‘feeling’ heeft met de schoonheid van kerkmuziek! (RH; bron: R. Pietersen, 
Cultuuronderwijs? Dat was meezingen in het kerkkoor, in ICC-gids 2020)  
 
Rolls-Royce onder de koormuziek 
‘Thomas Tallis’magnum opus Spem in alium is de Rolls-Royce onder de 
gewijde koormuziek. Het is Gods manier om ons te doen geloven dat Hij 
bestaat’, aldus Joris Heynen op Luister.nl (bron: KN, nr.18, 1 mei 2020). En 
nou vraagt de redactie zich af: WAT IS UW ROLLS-ROYCE en waarom? 
Graag uw reactie naar redactie@kdov.nl  (RH) 
  

mailto:redactie@kdov.nl
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