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Van de bestuurstafel 
 
Op de dag dat ik deze bijdrage wilde schrijven, kwam via de media het bericht 
binnen dat werkgevers en werknemers binnen de SER een akkoord hadden 
gesloten over het inperken van het flexwerk. 
We weten nog niet wat de gevolgen hiervan zijn voor de zzp-contracten die 
veel parochiebesturen met kerkmusici hebben afgesloten, maar als bestuur 
hopen we dat deze op korte termijn zullen moeten worden omgezet in 
arbeidsovereenkomsten. 
 
Ook al is de pastoor van een parochie eindverantwoordelijke voor de kerk-
muziek, in de praktijk komt het erop neer dat de praktische gang van zaken 
wordt geregeld door de kerkmusicus (m/v). Deze moet dus worden 
beschouwd als een functionaris die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de kerkmuziek in de parochie en niet als een soort oproepkracht die uurtje-
factuurtje schrijft. Vandaar dat het standpunt van de KDOV is dat voor een 
kerkmusicus een arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten. Dat geeft 
enerzijds optimale rechtszekerheid aan deze functionaris, maar waarborgt 
anderzijds ook de gezagsverhouding tussen de pastoor en kerkmusicus. 
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Overigens blijken niet altijd ZZP-contracten zo onzeker voor de kerkmusicus 
als ze lijken. Onlangs kregen twee kerkmusici problemen met hun opdracht-
gever en dreigde beëindiging van hun contract. Ze waren als ZZP-er werk-
zaam in een kerk omdat het bestuur hen bij hun indiensttreding geen 
arbeidsovereenkomst had willen aanbieden, maar een opdracht-
overeenkomst. Bij nadere toetsing van deze opdrachtovereenkomsten door 
een ervaren arbeidsjurist bleek, dat deze contracten, juridisch gezien, 
beschouwd konden worden als een verkapte arbeidsovereenkomst, mede 
omdat beiden al meerdere jaren in functie waren. Onder die omstandigheden 
bleek dat eenzijdige beëindiging van het contract door de opdrachtgever, 
zonder akkoord van de betreffende kerkmusicus, voor eerstgenoemde 
financieel wel eens ontzettend onvoordelig zou kunnen uitvallen. Het gevolg 
was dat de opdrachtgever de contractbeëindiging maar afblies. 
 
Hopelijk vormt het huidige SER-akkoord tussen de werkgevers- en werk-
nemersbonden, in elk geval voor de gekwalificeerde kerkmusici beneden de 
pensioengerechtigde leeftijd, een eerste stap in het proces van transitie naar 
een verbeterde rechtspositie van deze functionarissen. De werkgevers 
moeten daarbij tevens inzien dat een rechtvaardige arbeidssituatie ook ten 
goede komt aan een kwalitatief hoogwaardige kerkmuziek en daarmee aan 
de vitaliteit van een parochie. 
 
Mocht u ooit problemen hebben met uw parochiebestuur over uw contract, 
dan kunt u zich altijd tot het bestuur wenden. 
 
De consequenties van het recente SER-akkoord zullen zeker deel gaan 
uitmaken van het regelmatige overleg van uw bestuur met het economen-
college. 
 
Intussen wensen we u een mooie zomer en we spreken de wens uit dat u en 
uw koren op korte termijn weer kunnen terugkeren naar een werkbare 
situatie, als het niet voor de zomer is, dan toch wel weer meteen daarna. 
 
Noteert u ook alvast datum, tijd en plaats van de volgende Algemene Leden-
vergadering: 
 
16 oktober, 14 uur (v.a. 13 uur binnenloop met broodjes en koffie/thee/melk), 
pastorie van de H. Nicolaasbasiliek te Amsterdam.  
Het wordt echt tijd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. 
 

Ton van Eck, voorzitter 
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Mededelingen 
 

 

Voortgang ontwikkeling rechtspositie kerkmusici 
Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen te melden. Het rechtspositioneel 
overleg van 7 april 2021 is niet doorgegaan. (BH; 4 juni 2021) 

  

 

Jaarvergadering KDOV in Amsterdam op zaterdag 16 oktober 2021 
De jaarvergadering van de KDOV zal dit jaar worden gehouden in en rond de 
St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam op zaterdag 16 oktober 2021. 
 
Programma: 
13.00 - 14.00 u binnenkomst met broodjes etc.      
14.00 u vergadering 
15.45 - 16.00 u korte pauze 
16.00 - 16.30 u rondleiding door de basiliek 
17.00 u evensong 

Noteert u de datum alvast in uw agenda! 
  

 

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; 4 juni 2021) 

  

 

Zachtjes zingen en vollere kerken: versoepelingen voor de viering. 
Deze winter werd de kerken gevraagd diensten zoveel mogelijk online uit te 
zenden, en als zij samenkomen, dit te houden op maximaal dertig mensen. 
Dat aantal gaat nu naar zestig. Grotere kerken mogen nu tien procent van de 
zitplaatsen bezetten. Dat wordt vijftien procent. Meer nog dan het bijwonen 
van de vieringen op zondag, missen kerkgangers juist ook het samen zingen. 
In veel kerken zijn er nu enkele muzikanten of voorzangers. Maar sinds 6 juni 
is samenzang weer mogelijk, zij het wel ‘op een ingetogen manier’ en: ook 
nog bij een beperkt aantal liederen. (EH; Trouw 2 juni 2021) 

 

Personalia 
 
Koninklijke onderscheiding voor organist Guus Siebelink 
Op maandag 26 april heeft organist Guus Siebelink van de Parochie O.L. 
Vrouw in het Woud uit handen van de Roosendaalse burgemeester Han van 
Midden een Koninklijke onderscheiding in de orde van Oranje Nassau 
ontvangen. 

mailto:penningmeester@kdov.nl
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Guus Siebelink heeft de onderscheiding ontvangen vanwege het feit dat hij 
al meer dan 65 (!!!) jaar  organist is in de Lambertuskerk in Wouw (N.Br). Al 
in 1957 speelde hij regelmatig op het orgel, toen nog een eenvoudig 
instrument, maar in 1983 stond hij mede aan de wieg van het prachtige 
Verschuerenorgel (1984, opus 1000 van Verschueren) dat toen met 
inspanning van velen in de Lambertuskerk is gerealiseerd. 
Hij is al die jaren niet alleen een verdienstelijk organist geweest en begeleider 
van het Wouwse Lambertuskoor, maar hij heeft ook diverse malen bewezen 

een voortreffelijk concerterend 
organist te zijn die fraaie 
orgelconcerten verzorgde in 
de Lambertuskerk. 
Nog steeds speelt Guus 
regelmatig in de zondagse 
vieringen, maar ook bij 
uitvaarten, zowel in Wouw als 
in de regio West-Brabant is hij 
van de partij. Al heeft hij er al 
zo veel jaren als organist 
opzitten, nog steeds studeert 
hij nieuwe stukken in en speelt 
die met verve. 
Vanwege Corona was de 
uitreiking in de kerk met een 
beperkt gezelschap van dertig 

personen. Zijn vrouw Hierma heeft hem de versierselen opgespeld. 
(Janno den Engelsman) 

 
Nieuw adres: 

• F.W.H.M. (Frans) ter Beek, Gouverneur Hultmanstraat 13, 5224 CJ 
Den Bosch 

• Q. (Rien) Calis, Bloemcamplaan 2, 2244 EC Wassenaar 
• H.J.R. (Jeroen) Pijpers, Het Boschloo 6, 7232 GK Warnsveld 

 

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

mailto:redactie@kdov.nl
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Een uitstervend ras? – 8 redenen waarom 
jongeren hunkeren naar de authentieke liturgie 

 
In het Gregoriusblad van maart 2021 vraagt redactielid Erik Heijerman zich 
af of hij bij een ‘uitstervend ras begint te horen’. (1) En hij vervolgt: “Wie heeft 
er nog affiniteit met de klassieke liturgisch-muzikale traditie?” Gelukkig 
stuurde iemand hem een artikel toe uit onverdachte – want Amerikaanse – 
hoek, dat hem opbeurde. Het ging over Winfield Bevins, ‘Director of Church 
Planting’ (wij zouden zeggen ‘kerkelijk opbouwwerker’). En over Bevins’ in 
2019 verschenen boek Ever Ancient Ever new; The Allure of Liturgy for a 
New Generation. Hierin deelt hij zijn bevindingen van twee jaar  reizen door 
de VS, Canada en Engeland langs kerken, kathedralen, universiteiten en 
seminaries en het interviewen van honderden jongeren.  
In het (internet)artikel (2), ‘8 Reasons the Next Generation Craves Ancient 
Liturgy’, vat hij acht redenen samen die jonge mensen in Amerika hebben 
om zich weer aangetrokken te voelen tot de klassieke liturgie. Volgens 
Bevins voelen jongvolwassenen intuïtief aan dat de hedendaagse kerken 
een bepaald gevoel voor esthetische schoonheid zijn verloren dat ons 
aanmoedigt het mysterie en de transcendentie van God te ervaren. 
Wanneer recente Nederlandse initiatieven als ‘The Missionary School’ en 
‘Als God Renoveert’ dit artikel of boek ook ter harte nemen, kan ik mij 
voorstellen, dat er ná corona een bescheiden, maar bloeiende kerk zal 
verschijnen mèt jongeren en jonge gezinnen, die je ook geregeld ziet in een 
traditionele viering! (RH)  
 
Herontdekking van de liturgie 
Al vele jaren wordt in artikelen, enquêtes en nieuwberichten de gestage 
stroom jonge mensen die de kerk in Noord-Amerika in een alarmerend tempo 
verlaten betreurd. Volgens het Pew Research Center zegt ongeveer een 
derde van de oudere millenials (volwassenen die momenteel eind twintig en 
begin dertig zijn) nu geen religie aan te hangen; een stijging van negen 
procent ten opzichte van deze leeftijdsgroep in 2007. Dat betreft nu een kwart 
van generatie X, die zichzelf ook omschrijft als atheïst of agnost. Dit 
percentage is in Nederland ongetwijfeld veel hoger. 
Terwijl een groeiend aantal jongvolwassenen de kerk verlaat, zijn er ook 
andere trends. Veel jonge gelovigen, met verschillende achtergronden en 
tradities, blijven ìn de kerk, waar ze een traditionele ‘liturgische uitdrukking 
van het geloof’ omarmen. En hoewel dit het meest opvalt onder 
jongvolwassenen geldt deze trend ook voor mensen van andere leeftijden en 
achtergronden; gelovigen die proberen traditionelere vormen van het 
christelijk geloof opnieuw te ontdekken.  
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In twee jaar tijd heeft Bevins in de Verenigde Staten honderden 
jongvolwassenen en leiders geïnterviewd om hun verhalen te horen over ‘hoe 
liturgie hun geloof heeft beïnvloed’.  
Welke zijn de acht redenen, die de aantrekkingskracht van de oude liturgie 
op die nieuwe generatie  verklaren, die Bevins achterhaalde?  
 
1. Holistische spiritualiteit  
Het eerste verlangen van de jongvolwassenen is naar een holistische of 
belichaamde spiritualiteit. In dit tijdperk van technologie en media hebben 
veel jonge christenen het gevoel gekregen dat de hedendaagse kerk (en 
zelfs de samenleving als geheel) het geloof niet op een holistische manier 
beleeft. Veel jongvolwassenen zijn op zoek naar een ‘holistische spiritualiteit’, 
die alle aspecten van hun persoon omvat – geest, lichaam én ziel. 
Jongvolwassenen willen een geloof dat niet alleen het geestelijke betreft, 
maar ook de zintuiglijke ervaring van aanraking, smaak en geur omvat.  
 
We worden gereinigd met het water van de doop, gevoed met het Brood en 
de Wijn van de H. Communie en genezen door handoplegging met zalfolie. 
We worden onderwezen door het voorgelezen Woord, evenals door de 
liturgische kleuren die overeenkomen met de ‘seizoenen van het kerkelijk 
jaar’. Hierdoor wordt hun hele persoon bij het evangelie betrokken, zo 
ervaren ze.  
 
2. Een gevoel van mysterie 
Jongvolwassenen voelen zich ook aangetrokken tot historische gebruiken, 
omdat ze verlangen naar een gevoel van mysterie. Het pragmatische 
consumentisme dat de kerk heeft besmet, brengt ons ertoe alleen de 
elementen van ons geloof en onze praktijk te waarderen die voor ons 
vandaag het meest ‘relevant’ zijn en ‘goed voelen’. Veel hedendaagse 
(evangelische) kerken spelen bijvoorbeeld aanbiddingsmuziek die gelijkt op 
wereldlijke popsongs. En we hebben onze kerkgebouwen zo ontworpen dat 
ze eruitzien als ‘supermarkten’ of bioscopen, waarbij we theologisch 
onderbouwde architectonische ontwerpen negeren, die ooit populair waren 
bij de kerkenbouw, aldus Bevins.  
Jongvolwassenen voelen intuïtief aan dat de kerk van vandaag een visie op 
esthetische schoonheid heeft verloren, die ons juist aanmoedigt om het 
mysterie en de transcendentie van God te ervaren. En ze zijn moe geworden 
van oppervlakkige, alternatieve benaderingen van de historische liturgische 
praktijken van de afgelopen eeuwen. 
Jongvolwassenen willen méér. Ze willen diepte en mysterie, én ze zijn niet 
bang om dit te zeggen. Ze koesteren een verlangen naar een kerk die elke 
cultuur overstijgt, niet naar een benadering die simpelweg aansluit bij de hun 
omringende (wereldse) cultuur. 
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3. Een verlangen naar historische ‘roots’ 
Om de effecten van vergankelijkheid en voortdurende verandering tegen te 
gaan proberen velen een gevoel van stabiliteit te vinden door zich met de 
‘roots’ van hun geloof bezig te houden. Ze kijken naar de oude geschiedenis 
van de kerk en ontdekken dat we deel uitmaken van een grotere familie 
waarvan de ‘wortels’ teruggaan op de tijd van Christus. Veel geïnterviewden 
jongeren voelden zich ‘spirituele wezen’; mensen zonder ‘roots’, zonder 
familiegeschiedenis. In hun zoektocht naar hun ‘spirituele familie-erfgoed’ 
ontdekken ze een nieuwe identiteit in de oorsprong van hun geloof en 
omarmen vervolgens de christelijke liturgische traditie. Deze ervaring is 
vergelijkbaar met een persoon die de genealogie van zijn familie ontdekt en 
plotseling beseft dat hij of zij diepe familiebanden heeft met het verleden. Het 
is het besef dat we geen onafhankelijke christenen zijn die alleen aan onze 
eigen tijd en plaats gebonden zijn. 
Wij maken deel uit van het grotere Lichaam van Christus, verspreid over 
continenten en generaties, een kerk die niet begon met de Reformatie of de 
hedendaagse evangelische beweging in Amerika, maar met Jezus Christus 
en de vroege kerk. Deze liturgische traditie biedt jongvolwassenen een 
verfrissend alternatief voor de a-historische cultuur van de moderne 
evangelische kerk. Onze Kerk bestaat en bloeit al ruim 2000 jaar. 
 
4. Op zoek naar een ‘tegencultureel geloof’ 
Opgegroeid in een cultuur van entertainment en consumentisme verwerpen 
veel jonge mensen de hedendaagse culturele trends, of voelen zich op zijn 
minst ongemakkelijk bij hun aanwezigheid in de kerk. Voor degenen die op 
zoek zijn naar een gelegenheid ‘om God te ontmoeten die een aura van 
transcendentie cultiveert’, zoals Bevins het formuleert, zijn de ‘ritmes’ van de 
oude liturgische eredienst aantrekkelijk. Het is langzaam, repetitief en het 
ontbreekt aan onmiddellijke bevrediging. 
Het mooie van een geloof dat niet pas gisteren is begonnen is, dat het niet 
wordt ‘aangestuurd’ door de laatste rages of persoonlijkheden. Voor velen 
grijpt het terug naar een andere tijd en is het niet gebonden aan vooroordelen 
van de hedendaagse cultuur. Een jongvolwassene uit Chicago formuleerde 
het tegen Bevins als volgt: “Liturgie is het tegenovergestelde van onze cultuur 
…. in de zin dat het geordende deelname biedt in plaats van passief kijken”.  
Naast een verlangen naar het ‘nieuwe’ is er een overeenkomstig verlangen 
naar het verleden, naar een verbinding met iets dat ouder en groter is dan 
hun individuele smaak, interesses en ervaringen. Er is tegenwoordig een 
onderstroom in de jongvolwassenencultuur, die de dingen van waarde uit het 
verleden wil terughalen. 
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5. Behoren bij de universele kerk 
Een andere reden waarom veel jonge volwassenen zich aangetrokken 
voelen tot de liturgische vormen van aanbidding is, omdat ze de scheuringen 
en splitsingen binnen het christendom beu zijn. Ze zien de liturgie als een 
pad naar eenheid, een manier om ons te verenigen met het aloude geloof, 
dat ons uitnodigt lid te worden van de universele (katholiek betekent 
universeel!) kerk. In de liturgie nemen we deel aan dezelfde gebeden, 
dezelfde liederen en dezelfde ‘ritmes’ (getijden) als christenen die over de 
hele wereld en door alle eeuwen heen hebben geleefd. Helaas leiden veel 
christenen aan ‘geestelijk geheugenverlies’, aldus Bevins, en zijn ze de rijke 
traditie en schatten van het geloof van de afgelopen 2000 jaar vergeten of 
hebben die verwaarloosd. De aloude liturgie biedt ons een manier om onze 
‘vergeetachtigheid’ te corrigeren.  
 
6. Sacramentele spiritualiteit 
Hoewel veel protestantse laag-kerkelijke tradities de viering en toediening 
van de sacramenten zo goed als achter zich gelaten hebben, ervaren 
sommige jongvolwassenen een heropleving van de belangstelling voor deze 
praktijk en de overvloed aan genade die hieraan inherent verbonden is. De 
sacramenten bieden een rijke, multi-zintuiglijke aanbiddingservaring die de 
hele persoon boeit door middel van aanraking, smaak en geur. De uiterlijke 
tekenen van de Kerk onthullen ons een diepere dimensie van het christelijk 
geloof, een dimensie die vaak ontbreekt in het hedendaags christendom.  
Ons geloof is geen geïsoleerde, eendimensionale ervaring die alleen invloed 
heeft op ons hart, onze ziel of onze geest. In plaats daarvan moet het onze 
gehele persoon aangaan, wie we in wezen echt zijn, en de sacramenten zijn 
een essentiële manier waarop God door ons geloof werkt. Liturgie leidt ons 
tot een geloof dat onze gehele persoon transformeert: Hart, ziel, geest én 
lichaam. 
 
7. Genadige orthodoxie 
In onze relativistische cultuur, die wordt gedefinieerd door een postmoderne 
benadering van waarheidskwesties, verlangen veel jongvolwassenen naar 
grenzen, hoewel ze niet noodzakelijkerwijs op zoek zijn naar uitputtende 
regels. Ze willen een anker voor hun geloof, een ‘omhelzing van 
overtuigingen’, die Bevins omschrijft als een ‘genadige orthodoxie’. 
Verschillende geïnterviewden spraken een verlangen uit naar ‘het ware 
geloof’, maar ze willen dat geloof wel vasthouden op een manier die ‘vol van 
genade’ is. Ze willen opstaan en ‘het geloof belijden dat ooit aan de heiligen 
is overgeleverd’, maar ze verwerpen dogmatische en uitsluitende relaties met 
andere christenen. Ze willen een geloof dat hen in grote lijnen verenigt met 
andere christenen.  
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8. Een anker is spirituele praktijken 
De laatste reden waarom jongvolwassenen de liturgie omarmen is, dat de 
oude gebruiken van de Kerk een anker vormen voor hun geloof in een wereld 
van voortdurende verandering. Veel jonge mensen verlangen naar een 
liturgische praktijk die hen helpt hun geloof consequent te vieren. Ze groeiden 
op in kerken die hen vertelden wat ze moesten geloven, maar hen geen 
manieren boden om hun geloof in praktijk te brengen. Omdat we 
‘gewoontedieren’ zijn, vormen de gewoonten die we dagelijks beoefenen 
ons, zelfs als we ons niet bewust zijn van hun kracht. 
Velen van degenen die terugkeren naar de liturgie hebben honger naar 
aloude praktijken die hun geloof zullen vormen en hen helpt te groeien. Oude 
gebruiken helpen ons ‘wortels’ te ontwikkelen die diep gaan, of we nu jong of 
oud zijn. Veel jonge mensen nemen deze oude gebruiken op frisse nieuwe 
manieren (bijvoorbeeld het bidden van de getijden via hun mobieltje) op in 
hun dagelijks leven.  
 
Liturgie is meer dan een trend, het bereidt ons voor op onze zending 
Concluderend denkt Bevins niet dat ‘het herstel van de liturgie’ slechts een 
trend is onder jongeren; het is iets veel groters dan hij zich eerst realiseerde. 
De ‘allure van liturgie’ is niet zomaar een rage of de nieuwste truc; het 
vertegenwoordigt een verlangen naar de ‘roots’ die ons verbinden met een 
andere werkelijkheid, een ‘andere wereld’, die parallel loopt aan onze 
moderne tijd. Het is een verlangen naar de oude gebruiken die ons geloof 
vormen en ons verbinden met het grotere Lichaam van Christus en ons 
voorbereiden op Gods missie in deze wereld. 
Het herstel van liturgische gebruiken onder deze generatie is volgens Bevins 
een teken van opwekking, een door de Geest geïnspireerde beweging die 
ons hoop zou moeten geven voor de toekomst van de Kerk, die haar oude 
wortels herontdekt. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat liturgie, mits op de 
juiste manier ‘je eigen gemaakt’, een van de beste manieren is om 
‘discipelen’ te maken in een postmoderne context”, aldus Bevins. Het is deze 
nadruk – de toe-eigening van oude gebruiken voor de vorming van discipelen 
vandaag – dat het verbindende thema is van zijn boek. De liturgie is altijd oud 
én altijd nieuw! 

(vertaling/bewerking Ruud Hoogenboom) 
 

1) E. Heijerman, De allure van de liturgie, in Gregoriusblad 2021-1,  
maart 2021, blz.3 

2) https://churchleaders.com/worship/worship-articles/350230-8-
reasons-the-next-generation-craves-ancient-liturgy.html 

 
 

https://churchleaders.com/worship/worship-articles/350230-8-reasons-the-next-generation-craves-ancient-liturgy.html
https://churchleaders.com/worship/worship-articles/350230-8-reasons-the-next-generation-craves-ancient-liturgy.html
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Hans Steketee nu ook betrokken bij de KVNM  
een interview 

 
De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) is 
momenteel hard aan het werk om haar uitgeverij toekomstbestendig te 
maken. Hans Steketee is een van de drijvende krachten achter deze 
hervorming: samen met Jeske van Dongen, bestuurslid met de portefeuille 
‘Uitgeverij’, stuurt hij het veranderingsproces aan. Maar wie is Hans Steketee 
en wat houden zijn werkzaamheden precies in?  
  
Wat doe je in het dagelijks leven? 

Ik hou me als musicoloog vooral bezig 
met het klinkend erfgoed, in het bijzonder 
dat van orgels. Zo ben ik webmaster van 
het Orgel Festival Holland, de Vereniging 
Mentoren Klinkend Erfgoed en de 
Stichting Vrienden van het Orgel. 
Daarnaast ben ik directeur van het 
Nationaal Instituut van de Orgelkunst 
(NIvO), een stichting die zich richt op de 
digitale documentatie en facilitering van 
Nederlands orgelerf-goed. Van 1997 tot 
2012 ben ik voor het NIvO 
verantwoordelijk geweest voor de uitgave 
van de 15-delige encyclo-pedie Het 
Historische Orgel in Nederland. Verder 
ben ik producent van een reeks video-
portretten van Alkmaarse orgels. 

  
De musicologie is een breed vak-gebied. Waar ligt jouw interesse? 
Zoals uit het bovenstaande blijkt, is mijn specialiteit orgelbouw en 
orgelgeschiedenis. Maar mijn interesse is zeker breder dan dat. Hoewel ik al 
lang geen professioneel musicus meer ben, blijft de uitvoeringspraktijk mij 
nog altijd boeien. Vooral de wereld van de viola da gamba fascineert mij. 
Daarnaast blijf ik nieuwsgierig naar wat jonge mensen beweegt om muziek 
te maken en hoe ze hierin gestimuleerd kunnen worden. 
 
Welke muziek en welk musicologisch inzicht zou je willen delen met een 
zo breed mogelijk publiek? 
Ik denk dat het maken van muziek om een ultieme wisselwerking vraagt 
tussen de musicus en zijn instrument. Wanneer deze wisselwerking zich blijft 
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ontwikkelen en vormen, ontstaat spannende muziek in welke taal en vorm 
dan ook. Het spreekt vanzelf dat de muziekwetenschap daar een rol in speelt, 
maar de instrumentbouwers en de componisten ook. Het maakt dan niet uit 
of het om oude of nieuwe muziek gaat, al ligt het accent bij mij als viola da 
gamba-speler op de oude muziek. 
  
Wanneer en op welke manier heb je de KVNM leren kennen? En hoe ben 
je vervolgens actief geworden binnen de vereniging? 
Het zal zo’n tien jaar geleden zijn dat een oud-bestuurslid van het NIvO mij 
meenam naar een ledenvergadering van de KVNM. Niet lang daarna heb ik 
een aantal jaar in de kascommissie gezeten, waar mijn aandacht werd 
getrokken door de rol van de uitgeverij binnen de vereniging. Deze rol was 
toen al niet geheel zorgeloos. Begin 2020 heeft het bestuur mij gevraagd de 
Duitse uitgave van Het Nederlandse orgel in de Renaissance en de 
Barok van Jan van Biezen weer op gang te brengen, een lastig project dat 
nog steeds loopt. Van daaruit vroeg men mij eens na te denken over de 
toekomst van de uitgeverij zelf…. Het is de bedoeling dat ik binnen de KVNM 
de taken van uitgever op mij neem. Deze taken zijn vooral heel praktisch: 
uitgeefplannen maken die vanuit de nieuwe uitgeefcommissie geïnitieerd 
worden, contacten onderhouden met auteurs, editors, opmakers en 
drukkers, en het bestuur hierover informeren. 
  
Wat zijn de belangrijkste punten waarvoor jij je de aankomende tijd 
binnen de KVNM wilt inzetten? 
Dat zijn er drie. Allereerst de uitgeverij zo organiseren dat de uitgeefprojecten 
weer aansluiting vinden bij wat zich nu afspeelt in de wereld van de 
musicologie en de muziek. Als tweede punt hoort daarbij het organiseren van 
een digitaal werkveld voor de KVNM, waardoor het delen en overdragen van 
informatie eenvoudiger wordt. En als laatste hoop ik dat deze nieuwe 
werkwijze meer ruimte voor jonge musicologen gaat bieden om voor en met 
de KVNM spannende projecten te ontwikkelen. 

(bron: Nieuwsbrief KVNM, 17 maart 2021)  
 
 
Overweging bij de uitvaart van Hans van den Berg 
op 16 maart 2021 in de St. Vituskerk in Hilversum  

Eric Fennis 
 
Op mijn werkkamer in Haarlem hangt een schilderij van het interieur van deze 
kerk. Het betreft het zicht vanaf de plek van de dirigent richting de zijuitgang. 
Een prachtig spel van pilaren, banken en de mooie tegelvloer, met een wat 
diffuse blik naar de raampartij achterin, waar flauw de middagzon doorheen 
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schijnt. Het is geschilderd door Hans in 1971 en cadeau gedaan aan pastoor 
van Veen bij gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. Het schilderij zou bij velen 
die het zien herinneringen kunnen oproepen van hun eigen voetstappen in 
deze kerk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hans juist dit deel van de 
kerk heeft willen vastleggen, omdat hij zelf toen al, en in de jaren die daarna 
nog volgden, menig keer op deze wijze zijn St. Vitus heeft bekeken. 
 
‘Zijn’ St. Vitus, want zo heeft Hans deze kerk jarenlang ervaren. Komend uit 
een hecht gezin met broers Gé en Aloys en zus Martha, en opgroeiend naast 
deze kerk in de St. Vitusstraat, heeft deze plek zijn leven bepaald.  
 
Op 12-jarige leeftijd nam zijn vader hem mee naar een concert, hier in 
Gooiland, van de Wiener Sängerknaben. Vanaf dat moment heeft Hans alles 
over jongenskoren verzameld en droomde hij ervan er ooit zelf één te mogen 
oprichten. Dat gebeurde in Luttelgeest, waar Hans na zijn studie op de 
Ludgeruskweekschool in Hilversum als leraar op de Sint Jozefschool aldaar 
werd aangesteld. Intussen bekwaamde Hans zich in de kerkmuziek en 
bouwde hij zijn orgelstudie uit.  
 
In 1962 keerde Hans terug in Hilversum en werd hij leraar op de 
Aloysiusschool en later de St. Annaschool. Zijn handen jeukten om het 
tanende jongenskoor van deze parochie over te nemen en/of een nieuw 
jongenskoor op te richten. Het zou geboren worden onder de naam ‘De 
Zangertjes van St. Vitus.’ Dit koor zou vanaf de herfst van 1963 het 
levenslicht zien en in 1982 worden opgenomen in de Stichting Koorschool 
St. Vitus. Beginnend in 1963 met alleen jongens, werd in 1971 een eigen 
mannenkoor toegevoegd, eerst nog met leden van het toenmalige parochiële 
zangkoor, en later met mannen van eigen kweek die als kind in het koor 
waren begonnen.  
 
Al snel groeide het koor uit tot een club die in staat was zelfstandig de missen 
hier in de kerk te verzorgen. Enige concurrentie met het parochiekoor, dat 
inmiddels uit dames en heren bestond en naam had gekregen door hun 
concertmissen met de feestdagen, bleek toen Hans voorstelde dat zijn koor 
voortaan de eerste nachtmis zou zingen.  
Het parochiekoor zag dat helemaal niet zitten en vonden het genoeg dat de 
jongens wat kerstliederen vooraf zouden zingen. Door ingrijpen van pastoor 
Van Veen werd toch vanaf 1976 de eerste nachtmis door de jongens en 
mannen gezongen en klonken o.a. missen van Schubert, Mozart, Eberlin, 
Charpentier en Widor. Een steevast bomvolle kerk tijdens deze eerste 
nachtmis en een steeds uitgebreider repertoire, zorgde in die jaren voor een 
stukje Engeland in Hilversum, immers de vergelijking met beroemde 
jongenskoren aldaar was snel gemaakt. 
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Hans was de koorschool en de koorschool was Hans. Hij deed graag alles 
zelf, en dat was voor latere bestuursleden, die meedachten over de toekomst 
van het koor, niet altijd makkelijk. Hans hield er ook zijn eigen pedagogische 
manieren op na. Ik heb twee jaar op de basisschool les van hem gehad en 
zat als koorzangertje ook na de normale lessen in dezelfde klas voor de 
repetities, waar Hans dan achter een klein traporgeltje zat, dat toen al 
minstens 100 jaar oud moest zijn geweest.  
Als we zaten te klieren, wat heus wel eens voorkwam, werd er niet een 
invoelend gesprek gevoerd, maar was Hans gewoon een borstel waarmee 
het krijtbord werd schoongemaakt naar je hoofd te slingeren.  
Hans was streng, maar wist daarmee wel het beste uit zijn jongens te halen. 
We zijn er zeker geen van allen slechter van geworden.  
 
Hans kon wat zwaar op de hand zijn, zeker als hij sprak over de toekomst 
van de kerk en van het onderwijs. Hij had er zo zijn eigen gedachten over. In 
een interview bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de koorschool in 
1988 deelde hij zijn gedachten uitvoerig, en ook zijn zorgen over het 
voortbestaan van de koorschool. Want het bleek toen al steeds lastiger om 
voldoende jongens te kunnen vinden die zich aan het koor, en dus aan de 
kerk wilde verbinden. 
 
Bij dat jubileum stond er overigens nog een koor met 42 jongens en 20 
voornamelijk jonge herenzangers. En in dat jubileumjaar 1988 werd 
teruggeblikt op een rijke tijd met prachtige vieringen, hier in deze kerk, maar 
ook de optredens in de rest van Nederland en het buitenland. Tournees naar 
o.a. Antwerpen, Keulen, Maastricht, Parijs, Rome, Wenen, Lourdes en 
Würzburg. Met als hoogtepunt in 1988 de jubileumreis naar London en 
Canterbury.  
 
Maar ook de vele concerten waar met name de jongens aan meewerkten, 
zoals de Matthäuspassions in het Concertgebouw en elders, en de Carmina 
Burana van Orff, onder leiding van de toen zeer bekende dirigent Christoffer 
Hogwood. Allemaal hoogtepunten waar Hans trots op was, maar waar hij ook 
hard voor werkte om dat allemaal met zijn koor te bereiken. 
 
Want Hans was van nature verlegen en soms onzeker. En was vaak onder 
de indruk van andere dirigenten van jongenskoren, met name van Jan 
Valkestijn die het Kathedrale Koor van Haarlem dirigeerde. Toch werd Hans 
door zijn collega’s zeer gewaardeerd en viel hem steeds vaker de eer te beurt 
om bij grote bijeenkomsten van jongenskoren Bach’s slotmotet ‘Gloria Sei 
Dir Gesungen…’ te dirigeren. De ontmoeting van toen nog alleen 
jongenskoren werd georganiseerd door de Pueri Cantores, een federatie van 
koren wereldwijd met als devies: ‘Morgen zullen alle kinderen van de wereld 
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de vrede van God bezingen.’ Een devies dat Hans op het lijf geschreven was. 
De koorschool St. Vitus heeft dan ook menig congres van de Pueri Cantores 
bezocht, in Nederland en (ver) daarbuiten.  
 
Dat Hans soms ook uit zijn ‘comfortzone’ kon treden bleek wel bij een 
optreden in Theater Gooiland in Hilversum waarin 25 jaar koorschool op 
ludieke wijze door de koorleden werd weergegeven. De komische teksten 
van zijn hand waren voor menig aanwezige een kant die men van Hans niet 
kende. De avond werd echter gemaakt door één van de jonge koorzangers, 
thans de beste schoenmaker van Hilversum, die nietsvermoedend de zaal 
plat kreeg door onhandig te proberen een tuba op de juiste wijze vast te 
pakken en dat maar niet voor elkaar kreeg.  
Ook bij Hans biggelden de tranen over zijn wangen, want bij de repetitie was 
het allemaal nog goed gegaan.    
 
Tot 2006 heeft Hans leiding gegeven aan zijn koorschool. Het viel hem zwaar 
er afscheid van te moeten nemen. Nog een aantal jaren zijn enkele zangers 
doorgegaan onder de naam Gooische Koorschool, maar het ideaalbeeld 
waarmee Hans ooit in 1963 was gestart bleek niet meer realistisch.  
 
Door heel het leven van Hans liep een gouden draad van een oprecht en 
diep geloof. Hij beleefde dat hier in de kerk rondom de muziek, maar ook in 
de stille vieringen die hij graag bezocht. En hij benutte de talenten die hij van 
zijn Schepper en Heer had meegekregen, niet alleen op muzikaal vlak, maar 
ook in het schilderen, in houtbewerking en het maken van twee heuse 
pijporgels, waarvan er één nog hier in de kerk staat.  
 
Altijd vrijgezel gebleven, koesterde hij zijn familiebanden. Het viel hem dan 
ook zwaar zijn broers Gé (pastoor in Heiloo) en Aloys, al op jonge leeftijd te 
moeten missen. Aloys die jaren de vaste organist van de Koorschool was en 
in 1985 overleed. Zijn uitvaart viel precies tijdens een tournee, maar natuurlijk 
reed een deel van het koor uit Duitsland heen en weer om dit afscheid 
muzikaal te begeleiden. 
 
Telkens heeft Hans geprobeerd de dingen die hem overkwamen in een 
gelovig perspectief te plaatsen, zoals wij zijn heengaan ook met woorden van 
geloof willen omvatten. [….] Hans is niet meer, maar zijn naam zal 
onlosmakelijk verbonden blijven met de geschiedenis van deze kerk. 
Generaties zangers zijn hem dankbaar voor al het goede dat zij hebben 
meegekregen in de liefde voor de muziek. Nogal wat hebben er een blijvende 
hobby van gemaakt of zijn er professioneel in door gegaan. Vijftien jaar 
lidmaatschap van de koorschool hier heeft mij geholpen in mijn latere 
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liturgisch werk voor het bisdom en in het bijzonder in mijn 
verantwoordelijkheid voor de Haarlemse Kathedrale Koorschool.  
 
Gelukkig zijn mooie muzikale momenten van de koorschool hier vastgelegd 
op twee cd’s. Met misschien toch wel als hoogtepunt het Festival of Lessons 
and Carols  uit 1992. Een prachtig muzikaal nalatenschap van een 
bescheiden man met zoveel talenten. 
 
Laten we de koorzang koesteren, ondanks dat het misschien moeite kost het 
in stand te houden. En laten we daar waar mogelijk, kinderen er mee 
vertrouwd blijven maken, omdat het zo vormend en inspirerend voor hun 
verdere leven kan zijn. Gelukkig dat hier en daar opnieuw initiatieven worden 
genomen in het oprichten van jongens- en meisjeskoren. En laten we hopen 
dat koren ook snel weer ten volle kunnen zingen. Koorzang is de adem van 
de liturgie en plaatst het alledaagse op een ander level. Het mag de 
verbinding zijn tussen de aarde en de hemel, en ons raken tot in onze ziel.  
 
Hans heeft daar op zijn manier aan bijgedragen. Zijn leven is nu overgegaan 
in de handen van God zelf. We vertrouwen er op dat God goed voor hem 
zorgt in de vrede en de rust van Zijn huis. En dat daarbij Zijn hemels licht ook 
voor hem zichtbaar mag zijn, hemelse klanken hoorbaar en Zijn warmte 
voelbaar als begin van en nieuw leven bij Hem.  

(Pastoor Eric Fennis) 
 
Naschrift van uw hoofdredacteur Ruud Hoogenboom: “Vanaf 1974 maakte 
ook ik deel uit van dit jongens- en herenkoor, eerst als jongenssopraan (met 
in 1975 o.a. de opening van het Heilig Jaar in de St. Pieter te Rome met een 
Pueri Cantores-congres!), later als zanger bij de heren, bestuurslid, docent 
Algemene Muzikale Vorming (die ook gepaard ging met Liturgische 
Vorming(!) van de jongens) en als 2e dirigent. En via Hans kwam ik ook in 
het landelijk bestuur van Pueri Cantores Nederland terecht, dat in 1990 in 
Maastricht het grootste koorcongres ter wereld organiseerde. Al met al een 
gedegen voorbereiding op mijn latere kerkmuziekpraktijk: niet De wereld is 
een toverbal (dat was leuk voor de gezinsmissen van het meisjekoor van de 
parochie), maar het Miserere van Allegri, een 5-stemmige a capella-mis van 
Croce, het Ubi Caritas van Duruflé, Laudate nomen Domine van Chr. Tye of 
O how amiable (ps.84) van Parry, om maar wat te noemen. Met veel geduld 
gerepeteerd en met liefde uitgevoerd.  
 
In 1975 kwam een singletje Laudate Pueri uit. ‘Door het kopen van deze plaat 
geeft u blijk van waardering voor een klein stukje ‘Zingende Kerk’ in de Vitus 
van Hilversum. Slechts vier composities erop van Bach, Rathbone, Vittoria 
en Aichinger. Hans van den Berg studeerde orgel bij o.m. Lambert Kwakkel 
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(Zwolle), Mag. Jan van Stokkum (Bussum) en Haite van der Schaaf 
(Amsterdam). Hij haalde het Staatsexamen Akte Muziekonderwijs aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  
Met veel plezier kijk ik terug op ruim 15 jaar zingen onder Hans van den Berg. 
We zijn in 1984 nog samen op studiereis geweest naar de koorschool van 
Westminster Cathedral. Als dat geen muzikale opvoeding is …!  
De Pro Ecclesia en Pontifice én eremedaille in zilver verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau in 2003, toen het jongenskoor 40 jaar bestond, waren 
niet meer dan terecht. Hans overleed op 8 maart 2021, een Mariafeestdag, 
op 84-jarige leeftijd. Moge hij nu meezingen met (en af en toe dirigeren voor) 
het hemelse (jongens- en heren)koor. (RH) 
 

Heiligverklaringsproces Titus Brandsma 
in laatste fase  

Salvatore Cernuzio 
 
Het heiligverklaringsproces van Titus Brandsma zit in de laatste fase. De in 
1942 in Dachau vermoorde Friese karmeliet werd in 1985 zalig verklaard. 
Het is nog moeilijk om een exacte datum te voorzien, ook gezien de 
coronapandemie, die alle heiligverklaringsprocessen vertraagd heeft. Toch 
verkeert het proces van Brandsma in de laatste fase, een proces waarin de 
Friese pater, die een licht was tijdens de duistere jaren van het naziregime in 
Nederland, zal verheffen tot ‘de eer der altaren’. 
Brandsma was kerkelijk assistent van de katholieke journalisten, een 
benoeming die hij ontving van de Nederlandse bisschoppen in 1935. De 59-
jarige karmeliet gebruikte het netwerk van katholieke kranten om de vrijheid 
van informatie en de waardigheid van iedere mens te verdedigen. Ook bood 
hij weerstand tegen de nazi-ideologie. 

Zijn moedige verklaringen 
werden een referentiepunt 
voor het morele en culturele 
verzet van het Nederlandse 
volk. Dat leidde tot irritatie 
van ‘das Reich’, die “die 
kwaadaardige professor” 
vreesde, zoals de Berlijnse 
krant  Fridericus  schreef. 
Het regime besloot hem de 
mond te snoeren. 
Aanleiding hiervoor was de 
notitie die Brandsma op 31 

De zalige Titus Brandsma 
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december 1941 stuurde naar alle katholieke kranten. Daarin spoorde hij hen 
aan om geen advertenties van de NSB te publiceren. Kranten die dit wel 
deden “zouden niet meer als katholiek beschouwd kunnen worden, en niet 
meer op katholieke lezers en abonnees moeten en kunnen rekenen, en 
eindigen in schaamte”, schreef Brandsma. 
 
De karmeliet werd in januari 1942 gearresteerd en zat vast in Scheveningen, 
Amersfoort en Kleef, voordat hij naar Dachau werd gedeporteerd. 
Van zijn dagen in gevangenschap zijn details bekend, uit een dagboek en 
enkele brieven die Brandsma stuurde naar zijn oversten, medebroeders, 
familieleden en vrienden. Daarin vertelde hij over de kleine ruimte in zijn cel 
en de mishandelingen, zonder ooit verdriet of geklaag te uiten. 
Hoewel hij geen gelegenheid had om de communie te ontvangen, schreef hij 
in Scheveningen zich thuis te voelen in zijn cel, omdat God aan zijn zijde was 
en dat hem rust gaf. 
Diezelfde rust behield hij tot zijn dood in concentratiekamp Dachau, waar hij 
in de ziekenbarak een injectie met fenol kreeg toegediend. 
De aardse levensweg van Titus Brandsma kwam daarmee op 26 juli 1942 
ten einde, toen hij 61 jaar oud was.  
(bron: https://www.kn.nl/nieuws/wereldkerk/heiligverklaringsproces-titus-
brandsma-in-laatse-fase/, 23 februari 2021) 
 
LET OP - Oproep:  
Mocht u composities weten die betrekking hebben op deze a.s. Nederlandse 
heilige, dan houden we ons als redactie aanbevolen om hier meer 
bekendheid aan te geven. Daarmee zouden al onze KDOV-leden aandacht 
kunnen besteden aan de komende heiligverklaring. Reacties a.u.b. naar 
redactie@kdov.nl (RH) 
 

‘Takkenherrie’ en ‘Bladmuziek’ 
 
Iedereen kent wel de verhalen dat planten beter groeien als je klassieke 
muziek voor ze speelt dan dat je ze blootstelt aan heavy metal. Maar …. klopt 
dat eigenlijk wel? En kunnen planten horen? En zo ja, hoe doen ze dat dan? 
Tijdens het jaarthema ‘Takkenherrie & Bladmuziek’! In de Botanische Tuinen 
in Utrecht (1 april tot 1 december) kom je van alles te weten over de relatie 
tussen planten en muziek. Bijvoorbeeld bij de jaarexpositie, de kinderroute 
‘Fluitenkruid’ en de avondwandeling door de Tuinen ‘met de muziek mee’.  
Het thema is heel breed: van plantennamen met muziek erin (zoals 
Trompetbloem, Klaproos, (muziek)Sleutelbloem en Fluitenkruid, tot de 
manier waarop wortels het geluid van water volgen.  

https://www.kn.nl/nieuws/wereldkerk/heiligverklaringsproces-titus-brandsma-in-laatse-fase/
https://www.kn.nl/nieuws/wereldkerk/heiligverklaringsproces-titus-brandsma-in-laatse-fase/
mailto:redactie@kdov.nl
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What’s in a name 
Volksnamen van planten zijn vaak gebaseerd op het uiterlijk van de planten 
of bloemen. Soms zijn die namen gekoppeld aan (vermeende) 
eigenschappen van de plant, maar meestal is het toch vooral het uiterlijk dat 
bepalend is. Het zijn overgeleverde namen uit een tijd dat mensen weinig 
anders hadden dan het uiterlijk van planten om ze van elkaar te 
onderscheiden. Verwacht dus van de Trompetbloem geen trompetgeschal, 
geen carillonconcert van het Haarlems klokkenspel of een virtuoze solo van 
een Viooltje. 
 
Muzikale planten 
Er zijn ook planten waarbij de naam wel degelijk met het gebruik als 
muziekinstrument samenhangt. Denk maar aan Fluitenkruid, een 
welbekende voorjaarsbloeier uit de familie van de Schermbloemigen. De 
stengels zijn hol en lenen zich prima om een fluitje van te maken. Ook de 
Vlier laat zich eenvoudig tot een fluit omtoveren. Dat is dan niet in de naam 
terug te vinden, maar het woord 
flierefluiten hangt hier wel mee 
samen. Andere planten staan aan 
de basis van meer serieuze 
muziekinstrumenten.  
Denk bijvoorbeeld aan verschil-
lende soorten bamboe en riet 
waar fluiten van worden gemaakt. 
In dit geval is de naam van de 
plant, leidend voor de naam van 
het instrument of groep van 
instrumenten. Maar ook voor 
violen, gitaren of houtblazers 
worden uiteraard planten gebruikt.  
Daarnaast worden lege vruchten 
van bijvoorbeeld bepaalde kale-
bassoorten gebruikt om muziek 
mee te maken. 
 
Kunnen planten horen? 
Onderzoek uit de jaren zeventig naar de invloed van muziek op planten leek 
te wijzen in de richting van een positieve invloed van klassieke muziek op de 
groei van planten. Dit onderzoek werd later fors onderuit gehaald. Maar meer 
recent onderzoek lijkt erop te wijzen dat planten wel degelijk een vorm van 
gehoor hebben. Zo produceren planten nectar met een hoger suikergehalte 
bij geluid op de frequentie van het gezoem van bijen en hommels en lijken 
wortels zich een weg te kunnen banen naar water op basis van geluid. En 
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waarschijnlijk zorgt, naast chemische boodschapperstoffen, ook het geluid 
van rupsen die een naburige plant aanvreten, ervoor dat soortgenoten 
afweerstoffen aanmaken. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. 
 
Ruisen en ritselen 
Planten maken zelf natuurlijk ook geluid. Zo laat de wind het riet ruisen en 
maken de bladeren van de Ratelpopulier een ratelend geluid, net als de 
droge zaaddozen van de Ratelaar en peulen van de Brem. De vraag is of je 
dat als geluid maken kunt zien, omdat er, voor zover we weten, geen doel 
aan gekoppeld is. Het gebeurt gewoon. 
 
Meer info: https://www.uu.nl/agenda/start-van-het-jaarthema-takkenherrie-
en-bladmuziek.  

(RH; bron: ‘Illuster’, maart 2021) 
 

Korte berichten 
 
WBTR 
Per 1 juli 2021 treedt de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) in 
werking, met strengere eisen voor bestuurders van verenigingen en 
stichtingen. De wet is primair bedoeld om het toezicht aan te scherpen op 
particuliere organisaties die met publiek geld werken (b.v. ziekenhuizen, 
woningcorporaties, opleidingsinstituten), maar geldt voor àlle verenigingen 
en stichtingen. Zo mogen bestuurders dan niet meer meebeslissen over 
onderwerpen waar ze een persoonlijk belang hebben en mag één bestuurder 
nooit méér stemmen hebben dan de andere bestuurders gezamenlijk én 
moeten de statuten een regeling bevatten voor het geval er geen 
bestuursleden meer zijn. Voor een doorsnee koor geen grootse zaken. Een 
notaris kan de nieuwe voorwaarden ook na 1 juli ‘meenemen’ bij de 
eerstvolgende statutenwijziging. Wel is het voor elk koor raadzaam na te 
gaan of er goede interne procedures op papier staan over het 
betalingsverkeer en de controle daarop. Waarschijnlijk voldoet een 
kascommissie met elk jaar een aftredend lid wel.  
(RH; bron: jurist en bestuurslid Mr. Thomas Hessels van Koornetwerk 
Nederland in: ZingMagazine, nr.98, april/mei 2021) 
 
KNMO en Koornetwerk Nederland hebben op 6 april een webinar 
georganiseerd om hun achterban te informeren over de WBTR. Deze 
webinar en de presentatie zijn terug te zien op: 
https://www.lkca.nl/artikel/wet-bestuur-toezicht-rechtspersonen-wbtr/  
Daar is ook een checklist te vinden.  

https://www.uu.nl/agenda/start-van-het-jaarthema-takkenherrie-en-bladmuziek
https://www.uu.nl/agenda/start-van-het-jaarthema-takkenherrie-en-bladmuziek
https://www.lkca.nl/artikel/wet-bestuur-toezicht-rechtspersonen-wbtr/
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Ook de NOV geeft heldere informatie en een checklist over hoe te handelen. 
Hierbij zit ook een video-link met uitleg: 
https://nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklis
t+wbtr/  

(RH; bron: Nieuwbrief LKCA, 21 april 2021) 
 
Online zingen zónder vertraging 
Er is een oplossing in de maak voor de echo’s en vertragingen bij zingen via 
Zoom of Teams. Met de ‘Choirbox’ komt een stukje hardware en software 
beschikbaar, die het mogelijk maakt om op afstand samen te zingen. De 
veelgebruikte ‘Jamulus’ is technisch vaak te ingewikkeld voor veel 
koorzangers. Dit najaar moet de Choirbox klaar zijn.  

(RH; bron: koorenstem.be)  
 
Koninklijke onderscheiding voor Frits Zwart  
Op maandag 26 april ontving Frits Zwart op het oude Stadhuis te ’s-
Gravenhage een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau. Frits Zwart (1954) studeerde aan de 
bibliotheekacademies te Den Haag en Amsterdam en muziekwetenschap 
aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 1984 afstudeerde. In 1999 
promoveerde hij met het proefschrift Willem Mengelberg 1871-1951: een 
biografie 1871-1920. In 1981 werd hij benoemd tot wetenschappelijk 
assistent bij de muziekbibliotheek van het Haags Gemeentemuseum. Kort 
daarop werd hij daar conservator van de collectie muziekarchieven. In 1999 
werd hij hoofdconservator van de muziekafdeling. Vanaf 2001 gaf hij ook 
leiding aan het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag, waarvan hij 
directeur was tot aan zijn pensioen op 1 januari 2021. In juni 2007 werd Zwart 
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (KNOV). Na 
de fusie van de KVOK met de GOV was hij aanvankelijk tweede voorzitter, 
en vanaf juni 2010 eerste voorzitter, een functie die hij tot juni 2013 vervulde. 

(RH; bron: NotaBene, mei 2021) 
 
Joost Brugman 65 jaar organist 
Afgelopen 6 januari was organist Joost Brugman (90) vijfenzestig jaar in 
dienst bij de St. Vitusparochie in Blaricum. Na de viering van Driekoningen, 
waarbij twee kleinzoons een gregoriaanse mis zongen(!), ontving Brugman 
de hoogste onderscheiding van de Sint-Gregoriusvereniging. Later die 
maand werd nog een feestelijke (deels online) orgelconcert georganiseerd. 

(RH; bron: SamenKerk, nr.2, maart 2021) 
 
 
 
 

https://nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/
https://nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/
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Jan Verbree overleden 
Op 24 februari is Jan Verbree uit Ommen op 80-jarige leeftijd overleden. 
Gedurende zes jaar was hij de gerespecteerde en betrokken voorzitter van 
het Nationaal Orgelmuseum. Zijn bestuurlijke ervaring heeft veel voor het 
museum betekend in de overgangsperiode naar een professioneler museum. 

(RH; bron: overlijdensadvertenties Trouw, 6 maart 2021) 
 
Hans Leenders naar Maastricht 
Vanaf september 2021 zal Hans Leenders het team van internationale 
docenten aan het Conservatorium van Maastricht versterken als 
hoofdvakdocent Koordirectie. Hij gaat dit doen naast zijn rol als 
hoofdvakdocent Orgel. Leenders heeft een veelzijdige ervaring in binnen- en 
buitenland als docent, musicus, dirigent en componist.  

(RH; bron: ZingMagazine, nr.98, april/mei 2021) 
 
Engelse kerkkoren luiden de noodklok 
Kerk- en kathedraalkoren uit Engeland vragen om financiële steun, omdat ze 
bang zijn de coronacrisis anders niet te overleven. Dat meldt de Britse krant 
The Daily Telegraph. In totaal hebben veertig koren zich gemeld bij Cathedral 
Music Trust, een fonds dat zich inzet voor kerkkoren. De koren zouden zo’n 
anderhalf miljoen pond (ca. 1,75 miljoen euro) nodig hebben om na de 
lockdown te kunnen blijven bestaan. In december 2020 werd door een groep 
van dertig koren een vergelijkbare aanvraag gedaan van een miljoen pond. 
Toen kon Cathedral Music Trust aan een derde van de verzoeken voldoen. 
Vorig jaar kregen de grotere historische kathedralen al hulp van 
verscheidene belangenorganisaties. Door de lockdown liepen bijvoorbeeld 
de beheerders van de kathedraal in Durham in het noordoosten van 
Engeland een vijfde van de jaarlijkse inkomsten mis, zo’n 750.000 pond. Het 
runnen van een kerkkoor kost in Engeland tussen de 100.000 en 500.000 
pond per jaar, afhankelijk van het aantal zangers.  

(RH; bron: Visie, nr.12, 20-26 maart 2021) 
 
Nieuwe werkwijze bij CvON  
Het College van Orgeladviseurs Nederland (CvON) heeft zijn huishoudelijk 
reglement en de onderling overeengekomen gedragscode gewijzigd. De 
meest opvallende wijziging is dat het niet langer verplicht is voor het 
lidmaatschap gecertificeerd te zijn of te blijven. Wél is voor nieuwe leden een 
diploma van de Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur vereist.  
Er is een structuur opgezet waarbij de adviseurs elkaars projecten bij 
toerbeurt bezoeken en bespreken. Op die manier ontstaat meer ruimte voor 
een regelmatige uitwisseling van kennis en ervaring, terwijl adviseurs zich 
verder kunnen ontwikkelen. Er zijn twee nieuwe leden tot de vereniging 
toegetreden, namelijk Bert den Hertog en Gerrit Hoving. Beiden zijn 
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doorgestroomd vanuit de Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur. Het CvON 
is een vereniging van en voor orgeladviseurs die werkzaam zijn in Nederland 
en bevordert een zo hoog mogelijk niveau van advisering op het gebied van 
orgelrestauraties, nieuwbouwprojecten en kerk- en zaalakoestiek in relatie 
tot orgelklank. In het algemeen zet het CvON zich in voor de bevordering van 
de Nederlandse orgelcultuur. Meer info: http://www.cvon.nl.  

(RH; bron: NotaBene, mei 2021) 
 
Nieuwe website De Orgelvriend 
Het tijdschrift De Orgelvriend heeft een nieuwe website. De oude was 
onbeveiligd en bleek moeilijk bij te houden. De nieuwe website maakt 
onderdeel uit van theologie.nl, een verdiepend platform van Uitgeverij 
KokBoekencentrum, dat dagelijks inspiratie biedt aan theologen en kerkelijke 
vrijwilligers. Genoemd blad maakt onderdeel uit van het tijdschriftenpakket 
van deze uitgever en profiteert nu daarin mee. 
Ook de jaarregisters zijn nu gemakkelijk te vinden. Er is een uitgebreide 
zoekfunctie en mogelijkheid om een selectie artikelen uit andere tijdschriften 
te lezen. Het webadres blijft orgelvriend.nl.  

(RH; bron: De Orgelvriend, juni 2021) 
 
Muzikale ‘posts’ Muziek in de Catrien (Eindhoven) 
De organisatie achter de concerten in de St. Catharinakerk in Eindhoven is 
dit voorjaar begonnen met ‘muzikale post’ op hun website. De eerste bijdrage 
was van Gerard Habraken over J.P. Sweelinck, de tweede van Arjen van 
Baest over Alphons Diepenbrock en de derde van Ruud Huijbregts, artistiek 
leider en stadsorganist over ‘Franse organisten’. Niet verbazingwekkend als 
we de mogelijkheden op het grote Verschueren-orgel in de Catharinakerk 
bekijken. De ‘post’ kan beluisterd worden via  
https://www.muziekindecatrien.nl/de-muzikale-post-van/.  

(RH; bron: Nieuwsbrief, 20 mei 2021) 
 
Zeven eeuwen Stabat Mater 
Onlangs lanceerde Stichting Ultimate Stabat Mater Website een vernieuwde 
site rond het thema Stabat Mater. Het is een gedocumenteerde muzikale reis 
door 30 landen, langs 300 componisten van 1400 tot heden. Op de website, 
met een Nederlands- en Engelstalig deel, zijn de composities te beluisteren 
op een eigen YouTube-kanaal. En in een blog staat internationaal nieuws 
over de composities, uitvoeringen en opnames. In het Nederlandse deel ook 
een eigen agenda met Stabat Mater-uitvoeringen. Een universeel thema: 
rouw om het verlies van een kind. Voor meer info: www.stabatmater.info. 

(RH) 
 
 

http://www.cvon.nl/
https://www.muziekindecatrien.nl/de-muzikale-post-van/
http://www.stabatmater.info/
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Ruim 1 miljoen voor kunstbeoefening ouderen 
Loopt u rond met een interessant project met ouderen? Fonds Sluyterman 
van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds beginnen dit 
jaar het ‘Lang Leve Kunst Fonds’. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro 
beschikbaar voor nieuwe initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door 
ouderen. Dit jaar zijn er twee deadlines voor het indienen van aanvragen: 31 
maart (is al voorbij) en 30 augustus 2021. Het fonds is een vervolg op de 
eerdere pilot. Voor meer info: langlevekunst.nl.  

(RH; bron: CultuurkrantNL, maart 2021)  

 
Webshop Chris Fictoor 
Op de nieuwe site van de Chris Fictoor Foundation is nu ook een webwinkel 
te vinden waarin de volledige database met composities en uitgaven van 
Chris Fictoor (*1948) is opgenomen. De winkel wordt de komende maanden 
nog meer gevuld met liederen, oratoria, cantates, motetten, madrigalen, 
liedcycli, missen en kamermuziek. Daarnaast geeft de site een zo volledig 
mogelijk beeld van de actuele en komende activiteiten van de Foundation. 
Voor meer info: www.chris-fictoor-foundation.nl.  

(RH; bron: ZingMagazine, nr.98, april/mei 2021) 
 
Passiespelen Tegelen gaan dit jaar door 
De vernieuwde uitvoering van de Tegelse Passiespelen zal voor het eerst te 
zien zijn op zaterdag 3 juli in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Tot 
en met zondag 5 september worden er zesendertig voorstellingen gespeeld. 
Sinds eind maart 2020 stond de vernieuwde versie al klaar (zie KDOV-blad, 
zomer 2020, blz.42). 
Vanwege coronamaatregelen wordt die versie nu in compacte vorm 
uitgevoerd, zonder pauze en met publiek op anderhalve meter afstand. Waar 
normaal ruim tweehonderd spelers tegelijkertijd op het podium stonden, 
zullen er nu maximaal honderdvijfentwintig mensen samen optreden.  
De voorbereidingen voor de Passiespelen Tegelen 2020 waren in maart 
2018 al begonnen. Toen werden de vernieuwde teksten van Ineke ter Heege 
en Jan-Jaap Jansen al gepresenteerd. De nieuwe tekst is eigentijds en 
scherp, niets ontziend. Maar, tracht ook liefdevol openingen te vinden en 
kansen te zoeken. (bron: https://www.kn.nl/nieuws/lokaal/tot-2025-wachten-
geen-optie-passiespelen-tegelen-gaan-dit-jaar-door/) 

http://www.chris-fictoor-foundation.nl/
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The Passion 2021 
“Bijna 2,6 miljoen mensen hebben genoten van de elfde editie van KRO-
NCRV The Passion. The Passion is het muzikale paasevenement, met het 
meest actuele paasverhaal ooit. Een verhaal met net als in het echte leven, 
hoop, opoffering, maar vooral de liefde”, aldus een de KRO-NCRV.  

(RH; Nieuwsbrief KRO-NCRV, 8 april 2021) 
 
‘Nederland Zingt’ op het scherm in de eredienst 
De EO heeft het archief van ‘Nederland Zingt’ vrijgegeven voor gebruik in de 
eredienst “zolang we niet ‘live’ kunnen zingen”. En daar wordt massaal 
gebruik van gemaakt. Met name in wat genoemd wordt de ‘kerkelijke’ 
gemeenten en in mindere mate bij de evangelische gemeenten. Kennelijk 
worden massale samenzangliederen geprojecteerd via een beamer aldaar 
geprefereerd boven een groepje of bandje met zanger(es), piano en/of gitaar. 
Zouden hier ook R.K. parochies in meegaan?  
(RH; bron: Andries Knevel, Heel ‘Nederland Zingt’ op het scherm, in: EO-
Visie, nr.18, 1-7 mei 2021) 
 
T-shirt Bachs Königin 
Soms kom je de mooiste zaken tegen. Zo heeft 
Holland Baroque een T-shirt met een orgel en 
knipoog naar Bach doen drukken. Deze is te 
bestellen voor 35 euro (incl. verzendkosten) via 
hun winkel. Kijk voor meer info op: 
https://www.hollandbaroque.com/nl/winkel (RH) 
 
Forbidden music regained 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel 
componisten vervolgd door de nazi's, omdat ze óf een Joodse achtergrond 
hadden óf weigerden zich aan de nazi-regels te houden. Stuk voor stuk gaat 
het begaafde musici, die vaak ook internationaal erkenning vonden als 
componist of instrumentalist. Velen overleefden de oorlog niet. 
Veelbelovende carrières werden gebroken of konden na de oorlog maar 
moeizaam worden hervat. Hun composities werden vergeten.  
De Leo Smit Stichting te Amsterdam, opgericht in 1996, zet zich in om deze 
muziek weer tot klinken te brengen door concerten, cd’s en publicaties. In 
een fantastische samenwerking met Donemus en het Nederlands Muziek 
Instituut wordt op dit moment een grote uitgave voorbereid. Op het 
programma staan pianowerken, kamermuziek, orkestwerken en liederen van 
Henriëtte Bosmans, Daniël Belinfante, Fania Chapiro, Robert Hanf, Dick 
Kattenburg, Nico Richter en Rosy Wertheim en vele anderen. Op de website 
van de Leo Smit Stichting of op https://www.forbiddenmusicregained.org/ 

https://www.hollandbaroque.com/nl/winkel
https://www.forbiddenmusicregained.org/
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kunt u zich nader informeren. Voorlopig zijn ongeveer 50 partituren gepland, 
waarvan er op dit moment 20 nagenoeg gereed zijn voor publicatie.  

(bron: Nieuwsbrief Lourens Stuifbergen, 2 mei 2021) 
 
Floris Kortie op zoek naar zwarte componisten in de klassieke muziek 
In de zesdelige podcastserie Gemiste Sterren gaan presentator Floris Kortie 
(bekend van NTR Podium Witteman) en Orville Breeveld (klassieke 
muziekkenner) op zoek naar onterecht vergeten zwarte componisten binnen 
de klassieke muziek. Waarom heeft men nauwelijks van hen gehoord? 
Zouden zij niet een plek verdienen tussen de bekende namen als Mahler en 
Stravinsky op het balkon van Het 
Concertgebouw? Deze vragen legt 
Floris elke aflevering voor aan 
verschillende gasten zoals dirigent 
Kevin John Edusei en pianiste Djuwa 
Mroivili. Ook Concertgebouwdirecteur 
Simon Reinink mag de vraag beant-
woorden of hij het niet tijd vindt voor een 
nieuwe naam in de componistengalerij 
van Het Concertgebouw. De podcast 
‘Gemiste Sterren’ is vanaf 6 mei te 
beluisteren via nporadio4.nl en in je 
favoriete podcast-app. 
In elke aflevering van Gemiste Sterren 
staat één zwarte componist centraal. Bijvoorbeeld de Franse kolonel, 
schermkampioen, sterviolist, componist en dirigent Joseph Boulogne (1745-
1799), beter bekend als Chevalier de Saint-Georges. Of bijvoorbeeld de 
Amerikaanse pianiste en componiste Florence Beatrice Price (1887-1953). 
En ook de Pullitzer Price-winnaar George Walker (1922-2018). 
Muziekkenner Orville Breeveld vertelt over de componisten en hun werk. 
Floris Kortie interviewt verschillende gasten, bijvoorbeeld dirigent Kevin John 
Edusei die het werk van Samuel Coleridge -Taylor ten gehore bracht in Het 
Concertgebouw in 2019: ‘Het is de hoogste tijd dat wij deze componisten hun 
eigen waarde toekennen.’ Ook de jonge pianiste Djuwa Mroivili en violiste 
Julia Philippens van Fuse zijn te gast. Het Concertgebouw nam samen met 
24classics en de NTR het initiatief tot deze podcast. Orville Breeveld, 
muziekkenner en adviseur van Het Concertgebouw, is warm pleitbezorger 
van zwarte componisten: ‘Er is zoveel wat mensen gewoon niet kennen dat 
zó mooi is! Je moet deze muziek gewoon horen. Het is ongelooflijk goed!’ 
Maar hij is ook kritisch: ‘De muziek van zwarte componisten is veel te lang 
genegeerd, nu zie je een tendens met dirigenten en musici die deze muziek 
herontdekken en het een nieuw podium geven.’  

(persbericht Concertgebouw, 3 mei 2021) 
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Lego-orgel ! 
Om de interactie met zijn publiek te 
zoeken bedacht de speelgoedreus een 
aantal jaren geleden het concept ‘Lego 
Ideas’. Liefhebbers konden eigen 
ideeën inzenden en bij voldoende 
‘supports’ (minimaal 10.000) zou het 
hoofdbureau kijken of ze er een officiële 
set van gingen maken. 
Inmiddels zijn er twee ontwerpen: Een 
Noord-Duits barokorgel en een orgel in 
‘Bach-stijl’ met als minifiguur de 
meester zelf. Die laatste is van Árpad 
Majoros en je kunt hierop stemmen via 
http://bit.ly/legopipeorgan.  

 
Lego zelf had al 
eens een orgeltje 
uitgebracht. De 
admiraal van het 
Imperial Flagship 
(setnr. 10210 uit 
2010) beschikt in 
zijn kapiteinshut 
over een klein 
orgel. Voor meer 
info hierover:  
https://www.lego.com/nl-nl/service/buildinginstructions/10210  

(RH; bron: De Orgelvriend, mei 2021) 
 

Als u bij google het zoek-
woord ‘lego orgel’ intypt, 
krijgt u bij afbeeldingen nog 
vele andere prachtige voor-
beelden! En genot om die 
creativiteit te zien. 
 
 
 
 
Het orgel in de kapiteinshut, 
volgens de bouwinstructie 
 

http://bit.ly/legopipeorgan
https://www.lego.com/nl-nl/service/buildinginstructions/10210
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Subsidie voor het Nationaal Orgelmuseum  
Onlangs kreeg het Orgel-museum in Elburg te horen dat het een grote 
subsidieaanvraag van het Kickstart Cultuurfonds is toegekend. Sinds een 
jaar klinkt er in het Orgelmuseum geen muziek meer. Concerten zijn niet 
mogelijk, rondleidingen met bespelingen evenmin. Juist deze grote 
publiekstrekkers voor het Orgelmuseum worden gemist, wat goed te merken 
was aan de bezoekersaantallen, die in 2020 meer dan 50 procent lager 
uitvielen dan normaal.  
Bij het Kickstart Cultuurfonds werd een plan ingediend om tot het einde van 
dit jaar op regelmatige basis online-concerten te kunnen laten plaatsvinden, 
maar wel met een speciale invalshoek. Directeur Wilma Seijbel: “In de 
orgelwereld en ook elders worden al heel veel onlineconcerten aangeboden. 
(…) In ons plan stond beschreven dat we de vele historische instrumenten in 
ons museum willen laten klinken. We gaan dit steeds doen met een duiding 
daar omheen: een conservator die iets over het instrument vertelt of over de 
tijd waarin het gebouwd is, extra achtergrondinformatie over de te spelen 
composities door de organist. Daarnaast worden veel van de concerten 
uitgevoerd in samenwerking met een solist: fluit, zang of bijvoorbeeld viool.” 
Het Kickstart Cultuurfonds meende dat zij voor de subsidieaanvraag het 
volledige aangevraagde bedrag van € 22.000 moest toekennen. De eerste 
uitzending op het eigen YouTubekanaal van het museum vond op 
donderdagavond 8 april plaats. Sindsdien wordt om de twee weken een 
concert online geplaatst, tot het einde van het jaar, met uitzondering van de 
zomermaanden juli en augustus. In totaal gaat het om vijftien concerten.  

(RH; bron: NotaBene, mei 2021) 
 

Activiteiten 
 
Sweelinckdagen in het Nationaal Orgelmuseum 
In het Nationaal Orgelmuseum in Elburg zullen op zaterdag 2 oktober en 
zaterdag 9 oktober 2021 twee Sweelinck-herdenkingsdagen worden 
gehouden. Het programma voor zaterdag 2 oktober a.s. zal nog bekend 
gemaakt worden. Op zaterdag 9 oktober zal in de morgenbijeenkomst 
organist Jos van der Kooy een lezing verzorgen over het onderwerp: “De 
functie van de stadsorganisten ten tijde van Sweelinck en nu”, gevolgd door 
een orgelbespeling op het Leeflang-orgel in de concertzaal van het museum. 
‘s Middags om 13.00 uur begint dan een orgelconcours op de in het museum 
aanwezige orgels.  

(RH; bron: NotaBene, mei 2021) 
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70e Werkweek voor Kerkmuziek 
De Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek viert dit jaar haar 75e verjaardag 
én haar 70e Werkweek voor Kerkmuziek. De festiviteiten zijn verplaatst naar 
2022, maar ze hopen toch wel van 24 t/m 30 juli in Conferentiecentrum 
Bovendonk in het Brabantse Hoeven hun Werkweek te kunnen houden. Voor 
meer info kunt u contact opnemen met Ineke van der Veen, 070-3464953, 
06-18850127, ineke3110@gmail.com.  
Het 750-jarig jubileum wordt met een symposium, kerkkorendag, concert en 
vesper op zaterdag 30 oktober 2021 gevierd in de Lutherse Kerk in Den 
Haag.  

(RH; bron: Musica Sacra, april 2021) 
 
Zomercursus Gregoriaans 
Van 23 tot en met 27 augustus 2021 wordt in de Kloosterkerk in Den Haag 
de Zomercursus Gregoriaans aangeboden i.s.m. de afdeling Oude Muziek 
van het Koninklijk Conservatorium. Zangers en dirigenten, muziekstudenten 
en wetenschappers kunnen in diverse ervaringsniveaus deelnemen. 
Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met 
speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. Daarnaast zijn er 
lezingen en concerten. De voertaal is Engels. Voor meer info: 
www.gregoriaans-platform.nl  (RH) 
 
Festival Oude Muziek Utrecht 
Het Festival Oude Muziek Utrecht vindt dit jaar plaats van vrijdag 27 augustus 
tot en met zondag 5 september. Het thema ‘Muziek spreekt – let’s talk’ (Ars 
Retorica) staat voor verbinding tussen verleden en heden, tussen muziek en 
andere kunstvormen en tussen de musici en bezoekers. Naast liveconcerten 
is bezoek ook online mogelijk, want het festival krijgt een 24-uurs online 
televisiekanaal. Het programma wordt op 11 juni bekend gemaakt en de 
kaartverkoop start op 1 juli. Voor meer info: 
https://oudemuziek.nl/festival/festival-2021/ (RH) 
 

Orgelbouwnieuws 
 
Zwaagdijk-West, Jacobus de Meerderekerk: Verschueren-orgel 
verkocht 
De gemeente Medemblik heeft een omgevingsvergunning verleend voor een 
grootscheepse verbouwing van de leegstaande Jacobus de Meerdere in 
Zwaagdijk-West. De laatste viering was in zomer 2018. Er komen acht 
zorgappartementen in het leegstaande godshuis. 

mailto:ineke3110@gmail.com
http://www.gregoriaans-platform.nl/
https://oudemuziek.nl/festival/festival-2021/
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Via Marktplaats zijn kerkbanken onder meer gegaan naar musea, theaters 
en particuliere kopers. Het orgel van de firma Verschueren (opus 434) uit het 
Limburgse Heythuysen (sinds 2015 Ittervoort) is half april op transport 
gegaan naar Polen waar het nu wordt opgebouwd. Het marmeren altaat vindt 
een nieuwe bestemming in Polen. Eerder werden kerkelijke voorwerpen als 
kelken, beelden en kruisen door het bestuur van de Emmausparochie veilig 
gesteld.   
(RH; bron: Noordhollands Dagblad, 30 april 2021; mededeling nieuwe 
eigenaar; https://www.verschuerenorgelbouw.nl/opuslijst)  
 
De geschiedenis van bovenstaand Verschueren-orgel 
In de correspondentie van de fa. Verschueren Orgelbouw Heythuysen b.v. 
aan Pastoor van Lammeren wordt op 27 juni 1957 vermeld: "het oude orgel 
van Heer komt dus voor u vrij" met de volgende dispositie: Manuaal C / f’’’: 
Montre 8’ Bourdon 8’ Prestant 4’ Fluit 4’ Octaaf 2’ Mixtuur 2 st. Trompet 8’ 
bas- en diskant. Pedaal: C / c’ aangehangen. “Het orgel is van zeer goede 
kwaliteit, is niet versleten en wordt zo afgewerkt dat er de volle garantie van 
10 jaar op wordt gegeven. Het orgel kan getrapt worden en is ook voorzien 
van een Meidingerwindmachine. De prijs incl. restauratie- en 
plaatsingskosten is fl. 6750,00.”  
In de offerte van Verschueren staat 
verder nog vermeld: “Het orgel is 
gebouwd in een kast van zacht 
hout. De kast wordt afgeleverd in 
grondverf en wordt 50 cm. van de 
achtermuur geplaatst om de 
mogelijkheid tot stemmen vrij te 
houden. Het orgel is grondig 
gerestaureerd. Alle slijtbare 
onderdelen zijn vernieuwd”. 
Pastoor van Lammeren is met 
enkele parochianen naar Heer 
gegaan om het orgel te zien en te 
beluisteren. Aangekomen op het 
Keern zei pastoor: "We zijn iets vergeten". De auto stopte en de pastoor ging 
het reisgebed bidden. Het was immers een lange autorit. De aflevering had 
plaats 15 oktober 1957. De betaling geschiedde contant.  
Op zondag 20 oktober 1957 ging een lang gekoesterde wens, niet in het 
minst van pastoor van Lammeren en zijn organist Piet Roemer, in vervulling. 
Tijdens een avondbijeenkomst is het nieuwe orgel op plechtige wijze 
ingezegend, waarna broeder Wolfgang uit Den Haag de feestelijke inspeling 
verzorgde.  
 

Verschueren-orgel, Zwaagdijk-West, 
Jacobus de Meedere  

(foto Marcel Pelt, 2005) 

https://www.verschuerenorgelbouw.nl/opuslijst
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Het programma luidde toen als volgt:  
• Trumpet Tune - H. Purcell (1659-1695)  
• Preludium en Fuga in C moll - J.S. Bach (1685-1750)  
• Prière à Notre Dame - L. Boëllman (1862-1897)  
• Improvisatie op bekend - motief Broeder Wolfgang  
• Finale uit Sonate da Chiësa - H. Andriessen (1927-  

 
Dat niet iedereen de feestvreugde deelde, blijkt uit de opmerking van een 
vrouw, die zei niet meer naar de kerk te gaan, omdat het orgel te luid was. 
En daar kreeg ze het van in d'r rug.  
Later is het orgel rood geschilderd, hetgeen nog tot commotie heeft geleid. 
Daarbij verdwenen de tekst op de lessenaar "Ad maiorem Dei Gloriam" en 
de cijfertjes bij de register-trekkers onder de verf.  
In de correspondentie van Verschueren wordt vermeld dat het orgel getrapt 
kan worden. De trapinrichting is echter niet meer aanwezig.  
In 1985 is de gescheurde windlade hersteld en is het orgel geheel 
schoongemaakt. Vanaf 1999 wordt het orgel onderhouden en gestemd door 
Hans Martin van Orgelbouw Alkmaar. In 2000 is een nieuwe windmachine 
geplaatst. In 2002 zijn de kelen van de trompetten opnieuw beleerd door de 
firma Stinkens. Ook is de houtworm onder de frontpijpen bestreden. In 2004 
is het mechaniek van de pedalen en klaviertoetsen opnieuw afgeregeld en is 
de orgelkas voorzien van een dak ter bescherming van het pijpwerk tegen 
ongedierte en stof. Tijdens het 75-jarig bestaan van de kerk, dat op 21 
november 2004 werd gevierd, verkeerde het orgel weer in prima staat.  
Organist Jan Louter heeft tijdens de communie "Prière à Notre Dame" van 
Boëllman gespeeld. Op 20 oktober 1957, 47 jaar eerder, klonk datzelfde 
orgelstuk tijdens de inspeling van het orgel.  
(Bron: Zwaagdijk-West anno 2004, auteur: J.J. Louter, bewerking: 
orgelbouwalkmaar.nl)  
 
Nieuwe kerk in Almere ingewijd 
Op zondag 7 maart is de nieuwe katholieke kerk van de Bonifatiusparochie 
van Almere ingewijd.  
Een sobere viering met 2 
cantores. Het orgel links 
op de foto, waarover 
gepubliceerd in het vorige 
KDOV-blad, is nog niet 
voorzien van pijpen, dus 
dat heeft toen nog niet 
geklonken.  

(RH; bron: kn.nl/lokaal) 
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Nieuwe uitgaven (recensies) 
 
Karel V en Filips II 
In veel historieboeken wordt de geschiedschrijving en betekenis van 
historische personen beperkt tot vooral de geopolitieke invloeden. Helaas 
sneeuwt het cultuurhistorisch belang vrijwel onder en blijkt dit hooguit goed 
voor een enkel voetnootje of verwijzing in het persoonsnamenregister.  
Het is in beide te bespreken boeken nauwelijks anders, maar dat maakt de 
inhoud niet minder interessant. 
Sinds 2007 behoort Karel V (1500-1558) tot de historische canon van het 

basisonderwijs. In België in feite al twee 
eeuwen. De in Gent geboren keizer paste 
goed in de natievorming van dit land én zijn 
positie als verdediger van het katholieke 
geloof hielp daarin ook enorm. Juist om die 
reden kijkt men al heel lang vanuit Nederland 
met een heel andere bril naar hem. In dit boek 
geen 'verkleuring' van de feiten, maar een 
geslaagde, bondige studie naar de interactie 
tussen de keizer, zijn tegenspelers binnen en 
buiten zijn imperium en zijn onderdanen. 
Het boek van de Belgische auteur Wim 
Blockmans start met een uitvoerige 
beschrijving van de enorme rouwstoet op 29 
december 1558 in Brussel. Maar over wat er 
tijdens de Requiemmis een dag later 
gezongen is geen woord, terwijl dat toch ook 
veelzeggend is. Na deze mis bracht Willem 

van Oranje, in rang de hoogste aanwezige Gulden Vliesridder en 
woordvoerder van de Orde (in 1556 nog belast met de besprekingen over 
Karels aftreden in de Rijksdag) de rijksappel terug naar het keizerrijk. In 
september 1555 had Karel de soevereiniteit over deze ridderorde al 
overgedragen aan zijn zoon Filips. Op 25 oktober 1555 verscheen hij met 
Filips en Maria voor de Staten-Generaal der Nederlanden, ondersteund door 
een stok en de schouder van zijn jonge hoveling en legeraanvoerder Willem 
van Oranje, om afstand te doen van zijn heerschappij en deze over te dragen 
aan zijn zoon Filips. Aan de wederkerige eden van trouw, die toen werden 
afgelegd (bescherming en handhaving van recht) bleek Filips zich niet te 
houden, waarop in 1581 de Staten-Generaal zijn heerschappij vervallen 
verklaarden middels het ‘Plakkaat van Verlatinghe’.  
Zijn opvoeding (ook de culturele) kreeg Karel aan het hof van zijn tante 
Margareta van Oostenrijk. En het Mechelse hof had hem veel te bieden, want 
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er waren hier veel kunstenaars en geleerden actief. "De uitvoering van 
muziek in de hofkapel stond onder leiding van meester Hendrik Bredemers. 
Nederlandse componisten genoten internationale faam en kregen 
aanbiedingen van hoven in alle landen", aldus Blockmans. En Petrus Alamire 
verzorgde de uitgave van muziek in prachtige handschriften, die onder 
andere gebruikt werden als geschenken voor vorstelijke relaties in vele 
Europese landen. Zo ook aan de keurvorst Frederik de Wijze van Saksen, 
wiens stem ook nodig was bij de keizersverkiezing van 1519. Zelf bezat 
Margaretha een omvangrijke bibliotheek met onder meer getijdenboeken.  
De opvoeding was nog geheel Bourgondisch, in een ridderlijke sfeer, maar 
stond ook open voor humanistische stromingen en persoonlijke contacten 
met geleerden, waaronder tot 1521 Erasmus. Vanaf Karels meerderjarigheid 
in 1515 genoot Erasmus met de titel van raadsheer een jaarwedde van 200 
gulden en een kanunniksprebende. Ook werd Adriaan Floriszoon Boeyens 
uit Utrecht in 1512 speciaal belast met zijn opvoeding en werd zijn geestelijk 
leidsman. Mede door keizer Karel V werd deze in 1522 tot paus Adrianus 
verkozen, maar hij stierf al een jaar later. Tot groot verdriet van de keizer. In 
Latijn en godsdienstleer (hij was niet zo dogmatisch) was Karel niet goed. 
"Vast staat dat de jonge prins weliswaar minder artistieke gevoeligheid 
ontwikkelde dan zijn tante Margareta en minder intellectuele belangstelling 
dan zijn zusje Maria, maar tijdens zijn jongelingsjaren toch diep doordrongen 
is geraakt van het ideaal van een oprechte innerlijke devotie en van de 
noodzaak om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen".  
De keizer van het ‘Roomse Rijk’ stond los van de Rooms-Katholieke Kerk, 
maar relateerde aan de grootte van zijn rijk. Gedurende bijna veertig jaar 
(1519-1558) waren veertig procent van alle Europeanen zijn onderdaan, 
evenals vele koloniale gebieden elders. Bij zijn kroning in 1520 in Aken nam 
hij automatisch de titel ‘Rooms keizer’ over van Maximiliaan. Een 
keizerskroning door een paus, die verre van onpartijdige waren, zat er toch 
niet in. Zijn gelovige ‘onderdanigheid’ aan de paus liet hem met tegenzin de 
banvloek van Leo X over Luther volgen, omdat hij zich ‘vanwege zijn 
keizerschap de belangrijkste verdediger en voorspreken van de universele 
Kerk’ voelde. Vervolging van ketters werd echter enthousiaster dan zijn 
bedoeling door lagere overheden ter hand genomen. Ook erkende hij de 
ethische, kerkelijke bezwaren van het in slavernij nemen van inheemse 
bevolkingen in Amerika (de R.-K. kerk was tegen slavernij!), maar de 
Spaanse en Portugese kolonisten hadden daar geen problemen mee. Het 
zal de in humanistische sfeer opgevoede Karel pijn gedaan hebben. Gelukkig 
dat in de huidige geschiedschrijving deze vooroordelen m.b.t. inquisitie en 
slavernij, die ‘altijd’ aan de R.-K. kerk werden toegeschreven, nu ook door 
Blockmans ontkracht zijn. Toch jammer, dat de enige Nederlandse paus 
Adrianus zo kort als paus actief was (1522-1523) en zijn opvolgers Clemens 
VII en Paulus II de Italiaanse en Europese machtsverhoudingen lieten 
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prevaleren boven geloofszaken. Het Concilie van Trente kwam daardoor te 
laat, evenals de door Karel voorgestane interne kerkhervorming. Karel sloot 
compromissen met protestanten om de verdediging van de christenheid 
tegen de Turkse aanvallen te kunnen dienen. Had hij anders kunnen 
handelen?  
Tussen Karels politieke en godsdienstige idealen en de werkelijkheid gaapte 
een diepe kloof. Zijn regering, die hij zelf in het teken had willen plaatsen van 
de vrede onder de christenen en de verdediging van de katholieke Kerk, 
eindigde ten gevolge van zijn averechtse beleid in meer oorlogsgeweld, 
hogere belastingen, afnemende welvaart en toenemende repressie.  
Voor Filips II was er dus veel aan gelegen uit de rouwplechtigheid van Karel 
V eind december 1558 zo veel mogelijk politieke munt te slaan, want het 
overlijden van zijn gemalin koningin Maria Tudor van Engeland een maand 
eerder had zijn invloed aldaar ontnomen. En de titel ‘Rooms-keizer’ ging over 
naar zijn oom Ferdinand.  
Filips II was dus vanaf 1555 in functie als heerser over De Nederlanden. Het 
is duidelijk dat in ons land de geschiedschrijving over hem niet altijd gunstig 
te noemen is, maar dat is ook in andere landen zo geweest. Hij werd gezien 
als ‘hoogmoedige Spanjaard’ en ‘harde, wantrouwige meester’ (Voltaire). Na 
de abdicatie van zijn vader regeerde hij over ongeveer 50 miljoen mensen, 
een tiende van de toenmalige wereldbevolking en vanaf 1580 ook over 
Portugal met hun bezittingen in de Nieuwe Wereld en Azië.  
In De koning van Hispanje brengt Arnout van Cruyningen in kaart hoe er in 
de loop der eeuwen over Filips II geschreven is, en merkt daarbij interessante 
verschillen op tussen protestantse en katholieke auteurs. Hij gaat na of het 
gangbare imago van Filips II als een ongenaakbare, duistere figuur wel recht 

doet aan deze complexe man.  
Om alle omstandigheden beter te begrijpen is 
de herdruk over Karel V dus wel geslaagd te 
noemen en zou je beide boeken achter elkaar 
moeten lezen. 
Uiteraard is het hoofdstuk ‘Filips II en de 
Nederlanden’ bij Van Cruyningen voor ons 
land interessant. In 1549 maakte de 21-jarige 
Filips een rondreis door de 17 Nederlandse 
gewesten en had grote waardering ‘voor de 
sprankelend realistische schilder-kunst en de 
subtiele ritmiek der muziek’. De Staten-
Generaal stemden toen in Brussel in met het 
voorstel om hem te benoemen als toekomstig 
troonopvolger over hun gewesten. Na 1555 
voerde Filips een centralisatiepolitiek, die 
inging tegen de ruimere invloed die de Staten 
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van Karel hadden gekregen. De strubbelingen leidden ertoe, dat in 1559 zijn 
halfzuster Margaretha van Praag (buitenechtelijke dochter van Karel V) tot 
landvoogdes werd benoemd. De hogere edelen hadden zo hun bedenkingen 
(o.a. tegen de ‘enigszins corrupte eerste minister’ Granville). Wel werd de 
voor Filips niet onbekende Willem van Oranje stadhouder van Holland, 
Zeeland en Utrecht. Maar dat bleek niet voldoende, waarop het adellijk, 
religieus en volksverzet op den duur samen optrokken. Het leidde tot 
repressie en verliezen door hertog Alva, u allen wel bekend vanuit de 
geschiedenislessen over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Het is aan 19e 
eeuwse katholieke geschiedschrijvers als W.F.J. Nuyens te danken dat er 
niet alleen groots eerbetoon voor Willem van Oranje is. Willems beleg en 
overwinning van o.a. Breda ging gepaard met veel geweld, verkrachtingen 
en doodslag. Er zijn ook dit soort duistere kanten aan onze 
geschiedschrijving en Koningshuis, die je nauwelijks hoort. Zelfs EO-coryfee 
Andries Knevel verzuchtte onlangs: “Wanneer maakt de PKN officieel haar 
excuses aan de katholieken voor de Beeldenstorm?”. ‘Het kan verkeren’, zei 
Bredero al. 
Gelukkig wordt de huidige geschiedschrijving van ons land steeds 
objectiever, al kun je bij een aantal items van de historische canon van 
Nederland je vraagtekens bij die keuze zetten. 
Beide boeken eindigen met een chronologisch overzicht, voetnoten, 
beknopte bibliografie en personenregister. Een welkome aanvulling op de 
prettig leesbare tekst. Van harte aanbevolen. (Ruud Hoogenboom) 
 
* W. Blockmans, Karel V, keizer van een wereldrijk (1500-1558), ISBN 
9789401909976, € 20,-, 288 blz., 2021, 4e druk (1e druk, 2000; 2e druk 
herzien in 2012; 2021 4e druk), paperback. 
* A.  van Cruyningen, De koning van Hispanje, Filips II, verguisd en geëerd, 
ISBN 9789401916431, € 23,50, 248 blz., 2021, paperback. 
 
Materieel Christendom 
De afkalving van het innerlijk beleefde christendom en dus ook katholicisme 
is al jarenlang aan de gang. Twee golven corona zijn ook niet zonder 
gevolgen gebleven. Van alle kerkgaande Nederlanders is 15,7 procent 
gestopt (7 procent direct, 8,7 na verloop van tijd) met het volgen van fysieke 
of online diensten tijdens de coronacrisis. Dat blijkt althans uit het onderzoek 
dat de EO samen met het Nederlands Dagblad liet uitvoeren onder 1092 
kerkgaande christenen.  
Maar liefst 30 procent van de 18-35-jarigen en 18 procent van de 36-55-
jarigen zegt van plan te zijn minder naar de kerk te gaan ná de crisis. Een 
van de redenen is, dat deze gelovigen merkte ‘dat zij uit gewoonte naar de 
kerk gingen’. We noemen dat tegenwoordig ‘cultuurkatholieken’ in 
tegenstelling tot ‘keuzekatholieken’.  
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Een fysiek te bezoeken kerkdienst met gelimiteerd aantal bezoekers liet 44% 
van de katholieken in de eerste golf links liggen en tijdens de tweede golf al 
47%.  
Nog eens 30 procent geeft aan de fysieke kerkdienst te gaan vervangen door 
online-kerkdiensten of op tv. Voor katholieken geldt dat voor 17% na de 
eerste golf en 25% na de tweede golf. 
Verder laat 16 procent weten dat het geloof minder geworden is of zelfs is 
verdwenen. Een van de conclusies uit het rapport is: “Met name katholieken 
geven aan dat zij zullen stoppen met naar de kerk te gaan”. (1) 
Uit een onderzoek van het Katholiek Nieuwsblad over de gevolgen van 
corona blijkt er niet alleen een daling van kerkgangers, maar treft dit virus 
ook veel randkerkelijken, is het de ‘doodsteek voor de sacramenten’, kunnen 
we afscheid nemen van veel koren en hakt de crisis er financieel ook 
behoorlijk in bij de parochies en bisdommen. (2) 

Uiteraard speelt dit niet alleen in de kerken. 
Ook korenbonden, die lid zijn van 
Koornetwerk Nederland, constateren een 
daling van koren in hun organisatie. Een 
van hun leden kende zelfs een daling van 
28,5%. En de verloren miljoenen aan 
contributie-inkomsten van de zangers en 
koren gingen uiteraard voor een groot deel 
naar de dirigenten en andere professionals 
in deze sector. Koornetwerk Nederlands 
spreekt dan ook van ‘dramatische 
gevolgen’. (3) 
 
Concreet betekent deze kaalslag een 
versnelling van sluiting van parochiekerken 
en het verlies van hun inventaris inclusief 
de orgels! En afhakende gelovigen 
betekent ook een opruiming van 

‘overbodige religieuze attributen’ is de verwachting. Het ‘materieel 
christendom’ staat dus ook op springen. Religie en materie zijn nu eenmaal 
nauw met elkaar verbonden. De traditionele geschiedschrijving schonk 
vooral veel aandacht aan instituties en geloofsvoorstellingen en te weinig aan 
geloofspraktijken. Gelukkig is er sinds begin van deze eeuw een groeiende 
aandacht voor functie en betekenis binnen religieuze praktijken van materiële 
verschijnselen als kerkbouw en -inrichting, religieuze liedcultuur, haardracht, 
tatoeages en kleding, stichtelijke boeken, kalenders, platen, huisaltaartjes, 
harmoniums, bumperstickers, bidprentjes en soorten bijbels. Een groot 
aantal gremia komt in bovenstaand boek langs en de aandacht hiervoor 
vanuit de wetenschap zal groeien door een toenemend aanbod hieraan 
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vanuit de sluitende protestants en r.-k. kerken en parochies/gemeenten. Niet 
de voorwerpen zelf staan centraal, maar de omgang daarmee door gelovige 
groepen of personen. Het gaat om artefacten (bijvoorbeeld ambtskleding, de 
huisbijbel, de fles met Lourdeswater), kunst (ook de ‘lage’, zoals 
massaproductie en – consumptie van bidprentjes of Mariabeeldjes), 
architectuur en landschappen (zoals begraafplaatsen). Een breed terrein 
dus.  
Een veertiental schrijvers richt zich onder redactie van Arie L. Molendijk op 
veranderende locaties, protestantse praktijken, ruimtelijke dimensies en 
rituele transformaties. De bijdragen uit dit boek van 2003 gaan terug op een 
workshop begin 2002 van de Rijksuniversiteit Groningen, waaraan het 
Instituut voor Liturgiewetenschap is verbonden.  
 
Het Catharijneconvent in Utrecht krijgt geregeld spullen aangeboden. Veel 
‘huis-, tuin- en keukenvoorwerpen’ (b.v. Eerste Communiebordjes/’-
dejeuneetje’) worden bij opname in de collectie in feite gedesacraliseerd. Dat 
besef is er vaak niet bij de (klein)kinderen die het brengen. Als een 
kruisbeeldje elders zou worden  opgehangen of een rozenkrans door een 
ander gebeden, zou dat geen verlies van de contextualiteit betekenen.  
 
Sinds de late jaren 1980 zien we een ‘democratisering van religieuze 
accessoires’. Niet-religieuze merken gaan kruisjes vervaardigen of religieuze 
teksten verwerken in kleding/mode met bijvoorbeeld verwijzingen naar 
nonnenhabijten, monnikspijen en liturgische gewaden. Het relativisme (New 
Age, Hare Krishna, etc.) slaat over naar ‘het grote volk’; je kunt 
Boedhabeelden kopen bij tuincentra! Er komen ook teksten op T-shirts en 
petjes, sieraden in de vorm van kruisen, geloof-hoop-en-liefdesymbolen, 
visjes, etc. En reacties daar weer op. Een rozenkrans als materieel 
hulpmiddel voor de lekendevotie wordt trendy, maar verliest zijn religieuze 
betekenis. En we hebben het aan onszelf te wijten: “Katholieke devotionalia 
werden massaal afgeschaft, niet gemoderniseerd”. En kreeg het ‘St. 
Christoffelhangertje’ van reizigers een protestantse variant in teksten op 
nummerborden in Amerika. Oftewel, de religieuze beeldtaal wijzigt 
aanzienlijk; en nog steeds.  
Auteur P.J. Margry schrijft in dit boek een boeiend artikel over huisaltaren in 
breder verband. “Zowel de plaatsing van heiligenbeelden in de buitenlucht 
als de rouwmonumentjes langs wegen zijn een voorbeeld van 
overgangssituaties tussen het huiselijke en het publieke terrein”.  
Kennelijk is het ‘openslaan van de bijbel op een willekeurige plek en dan 
geloven dat God die tekst voor jou op dìt moment bedoeld heeft’ (bibliomantie 
geheten) een protestantse praktijk. Ik heb het ook wel meegemaakt bij 
katholieken. De bijbel als ‘orakelboek’, het is even wennen …. 
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Toen de r.-k. zusters hun habijten uittrokken en werelds gekleed gingen (en 
dus de modeketens ermee aan de haal gingen) zie je dat ook de verminderde 
r.-k. aandacht voor de functie van liturgische kleding ervoor zorgt dat deze 
juist in protestantse kring aan waarde wint. Een onbedoeld oecumenisch 
effect. God werkt kennelijk op een bijzondere manier aan eenheid. 
Een interessant, maar enigszins gedateerd, artikel is van Paul Post 
(hoogleraar liturgiewetenschap). Dit gaat over de invloed van uitgeverijen van 
misboekjes en zangbundels op de liturgie, waarbij uiteraard Gooi & Sticht en 
Berne-Heeswijk langs komen. De invloed van de uitvinding van de 
microfoon/geluidsinstallatie, die de liturgische plaats van de voorganger 
mede bepaalt in de liturgie (maar tegenwoordig met microfoonclipje zonder 
kabel op kleding veel minder) en de plaatsing van de banken (in r.-k. kerken 
zijn veel knielbanken vervangen door stoelen). Ook dat komt het naleven van 
liturgische houdingen en gebruiken niet ten goede, dat begrijpt u. Het 
gedateerde zit hem ook in de huidige (niet besproken) situatie, waarbij een 
beamer het gebruik van ‘boekjes’ en ‘gezangbundels’ overbodig lijkt te 
maken, waarbij auteursrecht nogal eens geweld wordt aangedaan!  
Bijzonder boeiend is het verhaal van Regnerus Steensma, voormalige 
directeur van het Liturgie-Instituut, over de protestantse omgang met de 
inventaris van de voormalige katholieke kerken. Met name in Calvinistische 
landen heeft de Beeldenstorm gewoed, maar lang niet zo heftig als we 
meestal horen. 
Waar vroeger de akkers werden gezegend en de LTO een dankdienst hield, 
bidden we tegenwoordig voor Moeder Aarde. Of dat een nieuwe godheid is, 
is meestal niet duidelijk, maar goed ‘milieu’ doet het altijd goed. Dat de 
(vroegere) zegening van materialen (fiets, auto, dieren) vanuit een heel ander 
perspectief bedoeld is, ontgaat helaas de seculiere of randkerkelijke mens 
vaak. Jammer, dat zo weinig mensen de moeite nemen om zich in 
(volks)devotie en daarbij behorende attributen verdiepen. Dit boek zou een 
mooie start kunnen zijn! Kortom, een boeiend en wederom actueel gebied 
voor interdisciplinair onderzoek; ook al is de oorzaak (corona) droevig 
stemmend. Voor geïnteresseerden van harte aanbevolen.  

(Ruud Hoogenboom) 
 

* Arie L. Molendijk (red.), Materieel christendom; religie en materiële cultuur 
in West-Europa, 2003, 320 blz., € 29,-, uitg. Verloren, Hilversum, ISBN 
9065507469. Bestellen kan via https://verloren.nl/materieel-christendom.  
 

1) Tweede golf gaf afhakers laatste zetje, in: Visie, nr.10, 6-12 
maart 2021, zie ook eo.nl/kerkencorona.  

2) F. Paloni, Een jaar kerkelijke lockdown; hoe corona het leven 
uit de parochie perst, in: Katholiek Nieuwsblad, nr.10, 12 maart 
2021, zie ook kn.nl/onderzoek. 

https://verloren.nl/materieel-christendom
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3) Ongekende terugval van ledenaantallen, in: ZingMagazine, 
nr.98, april/mei 2021. 

 
Mijn armen om je heen 
In het KDOV-blad Zomer 2020 besprak ik Licht dat leven doet van A. Troost 
en H. Helmantel. Hierin ook de volgende oproep: “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!”. Ik weet niet of iemand deze ‘handschoen’ 
opgenomen heeft, maar ik wil nu uw aandacht vragen voor een klein boekje 
van dezelfde predikant, publicist en dichter André F. Troost (1948). 
Deze uitgave is een kleine bundel (11,5x18,6 cm) met verzen die grotendeels 
zijn geschreven in een heftige tijd, waarin corona dreigend dichterbij kwam. 
Actueel dus. De meeste gedichten zijn zingbaar op door de auteur 
aangegeven (voor protestanten) bekende melodieën. Tot mijn geluk zag ik, 
dat zijn gedicht ‘Stralend is hij verrezen’ gezongen kan worden op een 
melodie van Herman Strategier (LB 543). In zijn gedicht ‘Coronakerk’ komt 
deze strofe: “Je voelt je dakloos, niet meer thuis, / en zappend word je 
alleseter - / het is, je eigen kerk incluis, / een 
markt, het maakt het er niet beter”. Heel 
herkenbaar, als je familieleden kent die in een 
verzorgingstehuis zitten. En zeer verrassend 
vond ik ‘Een nieuwe klas’ over een jong persoon 
dat ontslapen is, met deze zinnen: “Een wonder 
is het: je hebt rust en vrede, / een nieuwe school, 
een nieuwe klas / waarin geen leraar je nog iets 
kan leren, / geen juf jou nog iets onderwijst. / Je 
mag wie nieuw is zelf het lied aanleren / dat 
Christus om zijn wonder prijst.” Op deze tekst is 
nog geen melodie geschreven.  
De teksten zijn intiem en treffend; ze vràgen er 
gewoon om, om getoonzet en gezongen te 
worden. Ook deze keer weer: wie voelt zich 
geroepen?!  
Bij een viertal liedteksten biedt de uitgever gratis 
downloads aan. Deze png-bestanden mogen vrij gebruikt worden tijdens 
kerkdiensten en vieringen. Voor meer info: www.kokboekencentrum.nl/mijn-
armen-om-je-heen-bundel-met-gedichten/ (RH) 
* Andre F. Troost, Mijn armen om je heen; verzen voor lichte en donkere 
dagen, hardcover, 64 pag., € 12,99, uitg. KokBoekencentrum, ISBN 
9789043536639 
 

http://www.kokboekencentrum.nl/mijn-armen-om-je-heen-bundel-met-gedichten/
http://www.kokboekencentrum.nl/mijn-armen-om-je-heen-bundel-met-gedichten/
https://e.kokboekencentrum.nl/ct/m10/k1/-xTg1MclyQ3oHIU_8I-CLC-6SOUk2GRQZvevn62pBRZFkTkkJHCf3MGZvH8u4dzzzfWpRFIPdJxIaGh3o7M8wQ/qHcbMUDh6Tdscxr
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Nieuwe uitgaven (gesignaleerd) 
 
Nieuwe St. Jozefhymne 
Op 8 december 2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, 
heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd met de brief: ‘Patris 
Corde’ (met het hart van een vader). Tot en met 8 december van dit jaar 
worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te 
overwegen. Aanleiding hiervoor was de 150e verjaardag van de afkondiging 
door paus Pius IX van de heilige Jozef als patroon van de universele kerk in 
het jaar 1870.  
Het zal u niet zijn ontgaan, dat op 19 maart 2021 ook het door de paus 
afgekondigde Jaar van het Gezin, niet toevallig op de feestdag van Sint-
Jozef, patroonheilige van de gezinnen, is gestart. Opmerkelijk is, dat er in 
Nederland slechts één bedevaartsoord toegewijd is aan deze heilige, en wel 
in Smakt, het meest noordelijke puntje van Limburg, net boven Venray. Bij 
het bisdom Roermond is een gratis gebedskaart aan te vragen en bij het 
Mariaheiligdom in Heiloo een boekje met gebeden en teksten. 
De Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius in het bisdom ’s-Hertogenbosch gaf 
opdracht aan componist Hans Leenders om een nieuwe Jozefhymne te 
componeren. Tekst en bladmuziek van dit meerstemmige lied zijn gratis van 
internet te downloaden: zie kisg.nl. De tekst is een hymne uit de Lauden van 
19 maart, te vinden in het Getijdenboek. Leenders is hoofdvakdocent orgel 
en koordirectie aan het Conservatorium in Maastricht en onder meer cantor-
organist van de O.L.V. basiliek aldaar. (RH) 
Zie voor de tekst van ‘Patris Corde’: 
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7982  
Voor meer info over de hymne: 
 https://www.kisg.nl/499/hymne-voor-sint-jozef-hans-leenders/ 
(met oefenmelodie per stem!). Voor de partituren (1-stemmig, SA, SAB, 
SATB + orgel) zie: https://www.kisg.nl/wp-content/uploads/2021/02/St-Jozef-
muziek-webversie.pdf  
 
Brabant 1653 
De zeventiende eeuw was een tijd van schuilkerken en onderdrukking van 
katholieken in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Toch hebben 
Brabantse kloostercomponisten uit die tijd de prachtigste barokmuziek 
nagleaten, zo bewijzen Tineke en Judith Steenbeek van Holland Baroque 
met hun nieuwe album ‘Brabant 1653’. Dat de katholieke kerkmuziek in 
Brabant zo floreerde, komt doordat de onderdrukkende regels van de 
calvinistische Republiek niet golden in de katholieke enclaves, zoals de 
Baronie van Boxmeer en de Rijksheerlijkheid Gemert. De muzikale productie 
was groot: samen hebben de Brabantse barokcomponisten genoeg muziek 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7982
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7982
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7982
https://www.kisg.nl/499/hymne-voor-sint-jozef-hans-leenders/
https://www.kisg.nl/wp-content/uploads/2021/02/St-Jozef-muziek-webversie.pdf
https://www.kisg.nl/wp-content/uploads/2021/02/St-Jozef-muziek-webversie.pdf
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gecomponeerd om wel twintig cd’s te 
vullen, dus de huidige cd is slechts een 
bloemlezing. Van alle componisten 
heeft Benedictus à Sancto Josepho de 
meeste muziek geschreven (met 
negen opusnummers op de cd) en 
tijdens zijn leven de meeste erkenning 
gehad. Hij was in die tijd in heel Europa 
bekend als ‘le grand carme’ (de grote 
componist van de karmelieten). Zijn 
opleiding had hij in Antwerpen genoten 
en had veel door Europa gereisd. 
Volgens de zussen kun je zelfs spreken 
van een unieke ‘Brabantse stijl’.  

Verrassend genoeg klinkt op het einde van het album een eigentijds ‘Ave 
Maria’ van Herman Finkers, die hiervoor gevraagd is; een lied dat niet óver 
haar gaat, maar gericht is óp haar.  
Vanwege het hoge niveau, op de cd gezongen door vijf vrouwelijke solisten, 
zijn niet alle Brabantse motetten en gezangen geschikt voor hedendaagse 
amateurkoren, maar een aantal wel. De zussen denken zelfs over om een 
‘Brabant 1653-bundeltje’ uit te geven met toegankelijke partituren voor koor 
en orgel! 
Overigens zijn ze nog steeds op zoek naar het ‘Graduale van Gemert’, 
waarover in een vorig KDOV-blad is gepubliceerd. 2021 is uitgeroepen tot 
Jaar van het Brabantse Kloosterleven, met een cultureel programma vol 
lezingen, wandelingen en concerten. Holland Baroque toert in oktober met 
een Brabants muziekprogramma langs diverse kloosters. Zie 
brabantskloosterleven.nl en hollandbaroque.com.  

(RH; bron: Katholiek Nieuwsblad, nr.14, 9 april 2021) 
 
Cd & boek ‘Mijn stem zal niet meer zwijgen’  
JSB Records heeft onlangs een cd en boek 
uitgegeven onder de titel ‘Mijn stem zal niet meer 
zwijgen’ ( naar psalm 30). Op de cd speelt Sietze 
de Vries op het orgel in de Martinikerk van 
Groningen negen zettingen en improvisaties over 
de Geneefse psalmen 8, 22, 30, 42, 88, 96, 111, 
126 en 133. Het bijbehorende (ingebonden) boek 
bevat negen meditaties over deze psalmen, 
geschreven door André F. Troost, Alfred van de 
Weg, Sytze de Vries, Antoine Bodar, Andries 
Zoutendijk, David de Jong, Tonnis van Eerden, 
Pieter Versloot en Klaas Pieterman. Verder bevat 
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het boek een artikel van Jan R. Luth over het Geneefse psalter in Nederland. 
In het boek zijn landschapsfoto’s van de provincie Groningen van Anjo de 
Haan opgenomen. De uitgave kost € 24,95. Meer info en bestellen: 
https://www.jsbrecords.nl. (RH) 
 
Zeven Werken van Barmhartigheid  
Bij Kerkzang.nl (Centrum voor de Kerkzang) verscheen een uitgave (nr.217) 
met muziek rond de Zeven Werken van Barmhartigheid. Het is het eerste 
deel in een nieuwe reeks: ‘Muziek in Liturgie’. In deze nieuwe serie wordt 
materiaal uitgegeven waarmee een of meer vieringen kunnen worden 
samengesteld rondom een speciale invalshoek.  
Met de uitgaven in de serie ‘Muziek in Liturgie’ beoogt de Stichting Centrum 
voor de Kerkzang materiaal aan te reiken waarmee kerkmusici, voorgangers, 
liturgiecommissies, cantorijen en koren, maar ook andere belangstellenden 
(bijvoorbeeld verenigingen, scholen, kringen) vieringen kunnen opbouwen 
rondom een thema. Er kan voor verschillende vormen gekozen worden: een 
‘themaviering’, een zangdienst, vespers of een gezongen avondgebed in 
Engelse stijl (choral evensong). Een boekje bevat voor zo’n viering in principe 
alle benodigde liturgische teksten en 
bladmuziek, en ook een aantal alternatieve 
opties, suggesties voor Bijbellezingen en 
een beknopte toelichting bij het thema, en 
dat alles overzichtelijk en gebruiksvriendelijk 
vormgegeven.  
Natuurlijk kan voor andere gelegenheden 
ook een keuze gemaakt worden uit de 
aangeboden muziek: het repertoire is bij 
allerlei gelegenheden bruikbaar. Bij gebruik 
van het boekje voor een viering kan men bij 
de onderdelen vanzelfsprekend ook kiezen 
voor de aangeboden opties of eigen 
alternatieven. Ook op deze manier hoopt het 
Centrum voor de Kerkzang bij te dragen aan 
de mogelijkheden om hoe dan ook de 
lofzang gaande te houden.  
In het eerste deel uit de serie is nieuwe muziek gecombineerd met enkele 
bestaande composities/bewerkingen van onder meer Martin de Geus, Dirk 
Zwart en Wim Ruessink.  
Verder is een uitgewerkte opzet voor een vesper opgenomen, en een voor 
een Nederlandstalige choral evensong. Met het oog op die tweede biedt deze 
uitgave een op de anglicaanse canticles afgestemde nieuwe vertaling van 
het Magnificat en Nunc Dimittis (hier gecombineerd met de Canticles in d van 
T.A. Walmisley). Bij de praktijk van een evensong past ook het zogenaamde 

https://www.jsbrecords.nl/
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koorgebed. Met deze uitgave kan dat gezongen worden: een nieuwe tekst 
(op basis van een anglicaans voorbeeld) getoonzet door Dirk Zwart: ‘Zegen, 
Heer, wie voor U zingen’.  
Zie voor uitgebreide informatie, voorbeelden(!) en bestellen: 
https://www.kerkzang.nl/publicaties. De vermelde prijs betreft de gedrukte 
uitgave (exclusief porto). Voor donateurs van Kerkzang geldt een korting, dan 
is de prijs € 15,00. Het gaat om een goed openvallend boekje, geschikt voor 
dirigent of koorleider. Materiaal voor koorleden is via speciale 
kopieerlicenties verkrijgbaar; in dat geval wordt de uitgave digitaal 
toegestuurd. (RH) 
 
Kinderkoor-bundel 
De Gehrels Vereniging bestaat 75 jaar en gaf ter gelegenheid van dit 
jubileum een liedbundel voor kinderkoor uit: Never Stop Singing. De bundel 
is gratis te downloaden via de website www.gehrelsmuziekeducatie.nl, maar 
kan ook als boekje voor € 9,95 besteld worden. Een groot deel van de 
liederen is van de hand van de ervaren liedcomponist Leo Aussems. Alle 
liederen zijn voorzien van een toelichting én ook geschikt voor schoolkoren. 
Op de website zijn een aantal liederen te beluisteren.  

(RH; bron: ZIngMagazine, nr.99, juni/juli 2021) 
 
Liedboekzettingen.nl 
Het was ruim zeven jaar geleden dat Henk Lemckert besloot een aantal ooit 
door hem gemaakte zettingen van liederen uit het ‘Liedboek van de Kerken’ 
te gaan omnummeren naar het ‘Liedboek 2013’. Hij was gewoon voor elke 
kerkdienst minstens één nieuwe zetting te schrijven. Aanvankelijk had zijn 
website een aanbod van ongeveer 200 harmonisaties. Dat groeide in de loop 
van de jaren door naar een professionele website met in totaal 1.800 
liedzettingen. Een drietal redenen liggen er ten grondslag aan deze website. 
Zijn doelgroep is organisten die met hun koraalspel streven naar stijlvolle 
afwisseling in de begeleidingsvormen. Daarnaast wilde hij een handreiking 
doen aan collega’s die de opdracht krijgen een lied uit het Liedboek als 
strofelied te spelen waarvoor eigenlijk nooit een geschikte begeleiding 
geschreven was. Tenslotte constateerde hij, dat koraalspel te weinig 
aandacht krijgt in het onderwijs, dat vooral gericht is op literatuurspel. 
De website is in 2017 geformaliseerd door de oprichting van een stichting 
met dezelfde naam, waarmee fondsen en gebruikers makkelijker financieel 
konden bijdragen. Voor meer info: liedboekzettingen.nl.  

(RH; bron: Muziek&Liturgie, jrg.90, nr.2, april 2021) 
 
 
 
 

https://www.kerkzang.nl/publicaties
http://www.gehrelsmuziekeducatie.nl/
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Basiskennis Kerkmuziek 
Tien jaar na publicatie is bij Carus Verlag een vernieuwde uitgave ver-
schenen van het kerkmuzikale standaardwerk ‘Basiswisssen Kirchenmusik’. 
Deze uitgave is zowel voor de opleiding van professioneel kerkmusicus als 

voor de amateur bestemd. Het 
geheel bestaat uit vijf delen en een 
DVD. Deel I geeft grondige 
informatie over het samenspel 
tussen theologie en liturgie, het 
gregoriaans in al zijn vormen, het 
kerklied, het gezangboek en de 
gemeentezang. Deel II geeft 
informatie over het leiden van 
koren en instrumentale ensembles 
en hun plaats binnen de 
gemeenschap/liturgie. Deel III 
behandelt de muziektheorie en 
deel IV concentreert zich op het 
orgel in al zijn facetten: de 
geschiedenis van het orgel en de 
orgelmuziek, orgelbouwkunde, 
registraties, tips voor efficiënt 

studeren etc. In een uitgebreid register (deel V) staat een uitgebreid register 
op personen, zaken, liederen, literatuurlijst. Daarnaast is ook nog een DVD 
beschikbaar voor € 19,90. De afzonderlijke delen kosten € 39,90 en het 
register € 9,90. De aanschafprijs voor het gehele pakket is € 149,90. Te 
bestellen bij www.carus-verlag.com. (RH) 
 
Voorspelenproject (“Leden voor leden”)  
Sinds kort is het langverwachte ‘Voorspelenproject’ in de lucht. Op zowel 
www.hetorgel.nl als www.muziekenliturgie.nl hebben leden van de KVOK in 
het afgeschermde gedeelte toegang tot voorspelen bij liederen uit het 
Liedboek (2013), gemaakt door andere leden. Op deze websites kunnen 
leden zich ook registreren voor de benodigde inloggegevens, indien zij die 
nog niet hebben. 
Op dit moment zijn circa honderd voorspelen en intonaties beschikbaar en 
nog eens enkele tientallen worden gereedgemaakt voor publicatie. Het 
project is daarmee niet af en nieuwe bijdragen blijven welkom. Deze kunnen 
worden opgestuurd naar de commissie ‘Voorspelenproject’ (emailadres: 
voorspelenproject@kvok.nl) en worden na beoordeling op muzikale kwaliteit 
door de selectiecommissie geplaatst op beide websites. 
Idealiter zou de KVOK de voorspelcomponisten een vergoeding kunnen 
bieden voor hun werk. De penibele financiële situatie van de vereniging laat 

http://www.carus-verlag.com/
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dat helaas niet toe. Het bestuur benadrukt dat in het project alleen vrijwillig 
ingeleverde voorspelen zijn opgenomen. Voor opdrachtcomposities, zoals de 
muziekbijlage in Muziek & Liturgie, worden componisten uiteraard wel 
betaald.  

(RH; bron: NotaBene, mei 2021) 
 

Ter overweging 
 
Paus Franciscus als ‘orkestdirigent’ 
De Vaticanist Iacopo Scaramuzzi ziet bij paus Franciscus de ‘synodaliteit’ als 
bestuursmethode steeds meer met weloverwogen stappen plaatsvinden. 
Hoe zorg je ervoor dat collegiale medeverantwoordelijkheid niet verwordt tot 
‘parlement’, wat natuurlijk niet mogelijk is; de waarheid van Christus wordt 
immers niet bij meerderheid van stemmen bepaald. Verwijzend naar heikele 
kwesties als de exhortatie Amoris Laetitia (2016) en de Amazonesynode 
(2019) meldt Scaramuzzi: “Jorge Mario Bergoglio lijkt op een orkestdirigent, 
die verschillende klanken wil samensmelten zonder de creativiteit van de 
afzonderlijke instrumenten [en musici; RH] te beknotten: hij wil de solisten 
versterken, maar voorkomen dat ze de overhand krijgen op de algehele 
symfonie”. Mooi gezegd, maar o zo moeilijk te realiseren zonder Gods hulp. 

(RH; bron: KN, nr.11, 19 maart 2021) 
 
Vakantie-quizvraag: 
Fietsliedjes: ‘La Bicyclette’ van 
Yves Montand, ‘Op Fietse’ van 
SKIK en ‘Bicycle Race’ van ….. 

A. Bon Jovi 
B. Iggy Pop 
C. Queen 

Succes ermee. (RH; bron: 
ANWB-Kampioen, nr.5, mei 
2021) 

 
 

Het goede antwoord is C 
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