
 
 

Concept-Notulen Algemene Ledenvergadering 14 mei 2022 

 
Locatie: Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201, Utrecht 

 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Désirée Staverman (voorzitter), Martie Severt (penningmeester), Thomas Delpeut, 
Michiel Kamp, Ralph Henssen (secretaris)  
Leden: Joris van Son, Hans Beek, Helen Metzelaar, Philomeen Lelieveldt, Ita Hijmans, Marjolein Wellink, 
Sonja Hamhuis, Mimi Mitchel, Arthur van Dijk, Ruxandra Marinescu, Jaap van Benthem, Loes de Koning, 
Annelies Andries, Hans Steketee,  
Bestuursassistent en notulist: Hans Beek 
 
Afwezig met bericht: 
Jaap Buis, Henk Hylkema, Rutger Helmers, Albert Jan Roelofs, Martin van Schaik, Joost van Gemert, 
Johan Giskes, Dirkjan Horringa, Pieter Dirksen, Willem Elders, Emile Wennekes, Ed Mos, Carine Alders, 
Anja Wester, Jeske van Dongen, Trudi Hartkamp, Albert Clement, Petra van Langen, Laura van den 
Boomgaard, Eric Jas en Mirjam de Zwart. 
 
1. Opening 
Désirée heet iedereen welkom. De ALV is voor het eerst weer live, na corona. De vorige fysieke 
bijeenkomst was in november 2019 in de Muntstraat, dus twee en half jaar geleden. Iedereen is 
ingenomen met het feit dat het nu weer een fysieke vergadering is. 
De afwezigen worden voorgelezen. 
  
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 

 
3. Mededelingen 
a. NEMS 
In het jubileumjaar 2018 werd het initiatief genomen voor de oprichting van een Europees netwerk 
voor musicologisch organisaties. Dat werd het Network of European Musicological Societies (NEMS). 
Corona gooide bij de verdere activiteiten roet in het eten. De eerste bijeenkomst was in Lyon in oktober 
2021 bij elkaar. De komende bijeenkomst vindt begin juni plaats, in Helsinki. 
Petra van Langen gaat na Helsinki stoppen als coördinator. Er is een mail gestuurd naar de NEMS-leden 
over deze situatie. Het idee is dat elke organisatie twee contactpersonen per land oplevert. Ook is het 
idee om het volgende post graduate-symposium onder de vlag van het NEMS te organiseren. Er is 
enthousiasme vanuit de RMA en de SfM. Ita Hijmans memoreert de brief van de Hongaarse vereniging 
met een noodkreet over de onafhankelijkheid. ‘In deze tijden kan het NEMS hierin veel betekenen’ zegt 
zij. Désirée beaam dit en roept op om mee te denken.  
 
b. Oeuvrecatalogus Diepenbrock 
De bestaande database is gemigreerd en opnieuw opgebouwd. Nu wordt de laatste hand gelegd aan 
het actualiseren van de database en aan een betere toegankelijk ervan. Hans St. licht dit toe. 
Helen Metzelaar vraagt, waarom de bestaande database geactualiseerd wordt en hoeveel tijd het kost 
om een database te actualiseren. Thomas antwoordt, dat dit te maken met de mogelijkheden die 
nieuwe soft- en hardware bieden. Bovendien wil de vereniging zelf de database kunnen onderhouden 
en minder afhankelijk zijn van een softwarebedrijf. Als de database ‘staat’ kunnen ook andere 



 
 

oeuvrecatalogi worden gemaakt.  
 
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2021 
Pagina 1, Bestuursleden: Marjolein Wellink was toen geen bestuurslid meer. 
Pagina 1, punt 4: Ita merkt op dat het concert niet in november plaats heeft gevonden, maar op 24 
oktober.  
Pagina 2, eerste alinea: De tekst wordt door Désirée toegelicht: het ging over de discussie om als 
bestuur meer plenair te vergaderen en niet meer ook afzonderlijk met het dagelijks bestuur. De 
bestuursportefeuilles zijn minder strikt gescheiden omdat er steeds meer gewerkt wordt met 
commissies. 
Pagina 2, punt 5: De oproep voor nieuwe bestuursleden was een beetje ongelukkig omdat de notulen 
pas laat (twee weken voor de ALV) zijn verstuurd. Het verzoek is om de concept-notulen eerder te 
verspreiden. Annelies doet het voorstel om de oproep voor nieuwe bestuursleden ook in de 
nieuwsbrief op te nemen. Philomeen vraagt of overwogen is om bestuursleden extern te werven? 
Martie antwoord dat dit in het verleden gebeurd is. Vaak ontstaat bij mensen dan de indruk, dat het om 
een betaalde functie gaat. Marjolein merkt op dat het steeds in eigen kring werven de diversiteit niet 
bevordert. 
Pagina 3, eerste zin: dit werd breder gedragen dan alleen door Thomas. 
Pagina 3, punt 6 en algemeen: Ita vindt de formulering wat ongelukkig. Ze stelt voor om een keuze 
tussen een puntsgewijs verslag of een meer verhalend verslag. 
Pagina 4, n.a.v. de zin ‘Thomas: wij als forumcommissie hebben geen moeite om studenten in te 
zetten’. Ita vraagt of het inzetten van studenten is gelukt. Thomas antwoordt dat er nu zo’n 7 studenten 
betrokken. De werkstructuur van de Forumcommissie wordt wat anders, meer los van het bestuur. 
Thomas is de contactpersoon vanuit het bestuur. Ita vindt het erg jammer dat niet de hele 
forumcommissie bij de ALV aanwezig is. Zowel Ralph als Thomas merken hierover op, dat veel leden 
vaak meer behoefte hebben om iets (anders) te doen, dan om te vergaderen. Ita vindt dat jammer 
omdat de ALV een belangrijk contactmoment is voor de leden van de vereniging. Martie merkt op dat 
er al jaren maar een handjevol leden naar de ALV komt. Volgens Hans St. komen veel leden alleen als ze 
een belang hebben. Philomeen voegt daaraan toe dat het ook een tijdverschijnsel is en sluit af met de 
opmerking dat we blij mogen zijn met de betrokkenheid van de forumcommissie. 
De notulen worden met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen vastgesteld. 
 
5.  Jaarverslag 
a. Jaarverslag en jaarrekening 2021 (bijlage) 
Ralph licht het jaarverslag toe en beantwoordt de vragen. 
Het is fijn, dat ondanks corona, activiteiten hebben kunnen plaatsvinden en het ledenaantal licht is 
gegroeid.  
Marjolein constateert dat er verschillende aantallen worden genoemd inzake de studentleden. Ralph 
antwoordt dat dit te maken heeft met de verschillende soorten studentleden (betalend en niet-
betalend lid). Ook mist ze het gedeelte over studentzaken. Dat klopt, er is niets over studentzaken 
aangeleverd.  
Marjolein mist eveneens de pubquiz van 25 maart in het overzicht van de activiteiten. Dit wordt 
toegevoegd. 
Jaap van Benthem mist op pagina 7 het aantal bibliotheken met een TVNM-abonnement. Martie geeft 
aan dat er circa 90 bibliotheken zijn die het TVNM ontvangen. Deze gegevens zijn verwerkt bij het 
onderdeel verkoop. 
Ita vindt de tekst niet altijd duidelijk. Ze vraagt wat er gebeurd is met de plannen voor het in het 



 
 

jaarverslag van 2020 vermelde symposium ‘Gender en muziek in Nederland’. Dit symposium kon geen 
doorgang vinden. Thomas antwoordt dat er nog steeds plannen liggen, maar dat deze a.g.v. corona nog 
niet verder zijn opgepakt. Thomas verzoekt leden te laten weten wat zij willen. Dat vergemakkelijkt het 
vinden van thema’s. Het onderwerp gender en muziek wordt ook bij andere onderwerpen 
meegenomen, geeft Thomas aan. 
Philomeen vraagt zich af of zaken die niet zijn doorgegaan moeten worden opgenomen in een 
jaarverslag.  
 
Martie geeft een toelichting op de jaarrekening. 
2020 werd afgesloten met een positief resultaat. 2021 laat een minder negatief resultaat zien dan 
begroot. Al met al toch een stabiel beeld. 
Ita vraagt waarom bij de op pagina 8, punt 3 genoemde subsidie de subsidieverleners niet worden 
genoemd. Martie geeft aan dat ze worden vermeld op de wijze waarop en op de plaats waar de 
subsidieverlener dat vraagt te doen. Het heeft voor- en nadelen om ze in de jaarrekening te noemen. Ze 
worden opgenomen in het verslag. Subsidies hebben overigens wel alle kosten gedekt. 
Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de ALV goedgekeurd. 
 
b. Verklaring kascommissie 
De kascommissie bestaande uit Philomeen Lelieveldt en Ed Mos hebben de boeken onderzocht, cijfers 
bekeken, bankrekeningen gecontroleerd en steekproeven gedaan. Vervolgens hebben zij 
geconcludeerd dat de boeken in orde zijn bevonden. Met applaus wordt de penningmeester 
gedechargeerd. 
 
c. Benoeming kascommissie 2022 
Jaap van Benthem vraagt om de kascommissie later te benoemen. Martie zegt dat dat statutair niet 
mogelijk is. Marjolein Wellink wordt voor 2022 als lid van de kascommissie benoemd naast Ed Mos. 
 
6. Aftreden bestuursleden Michiel Kamp en Mirjam de Zwart 
Michiel neemt na 4 jaar afscheid als bestuurslid. Michiel was als bestuurslid een ‘stille kracht’. Zijn 
expertise op digitaal gebied heeft voor de KVNM geleid tot een groot aantal verbeteringen. Désirée 
bedankt Michiel namens de vereniging voor zijn inzet en de fijne samenwerking.  
Mirjam heeft door omstandigheden maar een jaar als bestuurslid kunnen functioneren. Het 
bestuurswerk was voor haar moeilijk te combineren met haar dagelijkse werkzaamheden. Evenals 
Michiel, wordt Mirjam onder applaus van de vergadering bedankt. 
 
7.  Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden 
Kandidaat-bestuurslid Annelies Andries wordt door Désirée voorgesteld. Annelies heeft ondanks haar 
jonge leeftijd een indrukwekkend omvangrijk CV. Ze heeft zang gestudeerd, ze is in Leuven 
afgestudeerd als musicoloog en gepromoveerd in Yale. De ALV stemt unaniem voor de benoeming van 
Annelies tot bestuurslid. Annelies vindt het fijn dat ze is benaderd voor deze bestuursfunctie en wil o.a. 
graag een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. 
Kandidaat-bestuurslid Charlie Andriessen (student) is helaas afwezig vanwege een concert dat hij moet 
geven. Charlie is veelzijdig en studeert momenteel aan het UCR in Middelburg. 
Charlie wordt eveneens unaniem door de ALV verkozen tot bestuurslid. 
 
8. Erelidmaatschap 
6 jaar geleden heeft de KVNM Willem Elders het erelidmaatschap aangeboden. Vanwege zijn 



 
 

bijzondere verdiensten, draagt het bestuur Jaap van Benthem voor, voor het erelidmaatschap. Met de 
volgende door Désirée uitgesproken tekst wordt het voorgenomen erelidmaatschap gemotiveerd. 
 
Voordracht erelidmaatschap Jaap van Benthem 
Wegens zijn bijzondere verdiensten voor de KVNM stelt het bestuur u voor om conform de statuten 5, lid 
4 te benoemen tot erelid van onze vereniging: Jaap van Benthem  
Wanneer precies Jaaps betrokkenheid bij de KVNM is begonnen, is niet gemakkelijk te traceren. Wel 
duidelijk is dat die betrokkenheid bij de Vereniging steeds intens was en nog is, en vooral dat die op 
allerlei manieren vorm heeft gekregen. Daarbij heeft Jaap zich telkens weer ingezet om de KVNM ook 
internationaal op de kaart te zetten.  
Als ‘vast’ auteur in het TVNM.  
Zijn eerste artikel over Josquin had Jaap al geschreven toen hij in 1972 begon als docent muziektheorie 
aan de vakgroep muziekwetenschap in Utrecht; vervolgens kwamen zijn bijdragen voor het TVNM met 
grote regelmaat met een hoogtepunt in de jaren negentig. Van zijn artikelen over Ockeghem en Josquin 
vonden er een flink aantal al snel hun weg in de internationale literatuur. 
Vanaf 1979 was Jaap tien jaar lang actief als bestuurslid: vanaf 1981 als vicevoorzitter in het DB, met 
Maarten A. Vente als voorzitter en Rudolf Rasch als secretaris. 
 Maar vooral zijn bijdrage als editor wil ik hier naar voren halen:  
- voor NJE 27 (1987-1991) werkte Jaap nauw samen met de Amerikaanse hoogleraar Howard M. 
 Brown waarmee de NJE na een periode van lange voorbereiding eindelijk van start ging.  
- De Ockeghem-editie, Masses and Mass sections: een eigen serie bestaande uit 12 delen die in 
 10 jaar tijds werden voltooid (1994-2005). Met deze vernieuwende editie heeft Jaap een  nieuwe 
standaard gezet voor moderne uitgaven van renaissancemuziek. 
- Daarna volgde Johannes Tourout, een componist waar tot voor kort niemand van had gehoord. 
Maar Jaap wist was al overtuigd van de kwaliteit van zijn werken die niet waren uitgegeven. Inmiddels 
zijn er van deze serie alweer vier banden verschenen, het laatste deel is in laatste fase van 
voorbereiding. Dit project heeft tot intensieve samenwerking geleid met collega’s en ook musici uit met 
name oostelijke deel van Europa.  
 
Initiator van de KVNM-penning 
Een belangrijk wapenfeit was de instelling van de KVNM-penning in 1981: aangemaakt naar een 
ontwerp van Jaap – met de l’homme armé-melodie op de achterzijde (zoals het TVNM van 1982 laat 
zien). Tijdens de Voorjaars-bijeenkomst 1983 werd deze penning voor de eerste keer uitgereikt aan het 
Residentie-orkest.   
 
In 1986 vond het ‘tweede internationale Josquin-symposium’ in Utrecht plaats – met als thema het 
auteurschap van Josquin en tijdgenoten. Even was Utrecht en dus de KVNM het centrum van de wereld, 
want vrijwel alle renaissance experts kwamen over voor dit evenement. Dit betekende voor het bestuur 
een enorm hectische tijd in de aanloop naar dit congres en daarbij was Jaap vanzelfsprekend volop 
betrokken.  
Hoewel er in die periode nog geen sprake was van een vaste portefeuilleverdeling in het bestuur, heeft 
Jaap zich vanaf zijn eerste bestuursjaren onvermoeibaar ingezet voor de verspreiding van de edities van 
de KVNM, als ‘PR-functionaris’, al noemden we dat toen nog niet zo. Een paar voorbeelden: 
- In oktober 1979 werd het Te Deum van Diepenbrock uitgevoerd in R’dam en volgens het 
 jaarverslag van dat jaar “heeft de heer Van Benthem namens de VNM propaganda gemaakt 
 voor de publicaties van de Vereniging en in het bijzonder voor de uitgave van de Brieven en 
 Documenten van Diepenbrock.” (Eduard Reeser had op dat moment deel V van de serie vrijwel 



 
 

 voltooid) 
- In augustus 1987 vond in Bologna het IMS-congres plaats en met het oog daarop ging er een 
 flinke voorraad uit het fonds van de VNM mee in de nachttrein.  
 
In 1989 nam Jaap afscheid als bestuurslid van de KVNM, wat zeker niet het einde betekende van zijn 
activiteiten voor de vereniging. En zijn interesse houdt niet op bij de renaissance-componisten, want in 
1990 verscheen van zijn hand de editie Leo Michielsen, Selected songs in de DMF-serie. 
Het is dan ook met groot genoegen dat het bestuur van de KVNM voorstelt om Jaap van Benthem het 
erelidmaatschap van de KVNM toe te kennen. 
 
Op bovengenoemde vraag antwoordt de vergadering middels applaus unaniem positief en Désirée 
Staverman overhandigt de bijhorende bloemen aan het nieuwe erelid. 
  
In zijn dankwoord kijkt Jaap terug op zijn leven en carrière aan de hand van het begrip ‘huis’, dit omdat 
op deze dag, 72 jaar geleden, het ouderlijkhuis van Jaap in Rotterdam door het bombardement werd 
verwoest. Een van de andere huizen in Jaaps leven is het huis van de KVNM, een belangrijk huis volgens 
Jaap. Hij is vandaag op de kop af 56 jaar lid en hij dankt de vereniging voor het erelidmaatschap en de 
gastvrijheid die hij altijd binnen de vereniging heeft ondervonden. 
 
9. Rondvraag 
Marjolein: wil meedenken met het nieuwe (student)bestuurslid. De voorzitter dankt daarvoor en het 
bestuur streeft er naar een tweede student bestuurslid te vinden. 
 
10. Sluiting 
Désirée sluit de vergadering 
 
In het informele gedeelte vertelde Veronica van Amerongen over haar in 2021 afgeronde promotie-
onderzoek naar het vrouwelijke muziek mecenaat in de Republiek der Nederlanden. 
Vervolgens musiceerden Nanette Mans en Leendert Verduijn met Ariëtta’s gecomponeerd door de 
Nederlandse componiste Josina van Boetzelaer (KVNM-editie Muziek uit de Republiek, 11). 


