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Feestelijk concert in de Adventkapel 
 
Sinds eind mei staat in de Adventkapel in Hollandsche Rading een harmonium. Het is een bijzonder, historisch 
instrument van de Parijse maker Kasriel van rond 1900 volgens het drukwindprincipe met uitgebreide 
mogelijkheden en handgemaakt. In tegenstelling tot de harmoniums die hier in den lande het meest bekend zijn 
en die volgens het zuigwindprincipe werken is dit instrument stralender in karakter. De klank is directer van toon 
en doet soms ook aan de accordeon denken. Heel bijzonder aan dit instrumenttype is de zogenaamde expression, 
waarmee zeer genuanceerd expressief gespeeld kan worden door op een bepaalde manier te trappen. Op elk 
moment kun je net als op de piano zeer zacht of juist zeer sterk spelen. Hierdoor is de inzetbaarheid van het 
instrument veel heel breed – naast begeleiding van zang kan het ook veelzijdig met andere instrumenten spelen. 
Natuurlijk is het instrument vooral ook solo zeker de moeite waard. Het trappen op dergelijke harmoniums is een 
kunst op zich, maar het resultaat is prachtig. 
Een ander heugelijk feit is het ruim 25 jarig bestaan van de Cantorij van de Ontmoetingskerk. Zij werd indertijd 
(ad hoc) opgericht door Han Siemons voor de ingebruikname in 1984 van het orgel. Van een jubileumconcert is 
het niet gekomen, omdat de cantorij zich louter dienstbaar in de kerkdiensten presenteert; het is dus geen koor 
met op gezette tijden concerten. 
Op donderdagavond 19 november aanstaande zal om 20.00 uur een feestelijk concert gegeven worden in de 
Adventkapel in Hollandsche Rading. Het zal een uitermate gevariëerd programma worden dat draait om het 
harmonium van Kasriel en om de Cantorij van de Ontmoetingskerk onder leiding van Tiny van Eeuwijk. 
Organist Gerard Zwart draagt het harmonium een warm hart toe en wil deze instrumenten voor verder verval 
behoeden. Hij zal de Kasriel bespelen bij de begeleiding van de cantorij en gemeentezang, maar ook concertant 
in kenmerkende Franse salonmuziek van César Franck, Léon Boëllmann en Alexandre Guilmant. Het wordt 
extra feestelijk – de kers op de slagroomtaart! – dankzij de medewerking van André Boone op trombone. Hij zal 
als solist schitteren zowel in muziek voor trombone en harmonium uit de Engelse hymne-traditie en klassieke 
muziek van Modest Moussorgsky als bij de liturgische muziek van de Iona Community en Zingend Geloven. De 
toegang is gratis, collecte ter bestrijding van de kosten na afloop. 


