
FUNCTIEPROFIEL KERKMUSICUS H. JACOBUS DE MEERDERE DEN HAAG 
Leeswijzer: waar in dit document kerkmusicus wordt vermeld, dient dit gelezen te worden als M/V. 
Waar in dit document de pastoor wordt vermeld, kan dit ook zijn plaatsvervanger of vertegenwoordiger zijn (de 
parochievicaris). 
 
De context van de functie 
De kerkmusicus is in dienst van de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag en wordt aangesteld 
door het parochiebestuur in overleg met de voorzitter van het koorbestuur van Cantemus Domino. 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de geloofsgemeenschap H. Jacobus de Meerdere te Den 
Haag. Deze geloofsgemeenschap (voormalige zelfstandige parochie) is opgericht in 1275.  
Het kerkgebouw H. Jacobus de Meerdere ligt in het centrum van Den Haag (Parkstraat 65a) en is een 
rijksmonument uit 1875 - 1878, gebouwd door architect Pierre Cuypers. De kerk beschikt over een 
monumentaal Adema/Maarschalkerweerd-orgel uit 1891, dat in 1977 in de Jacobuskerk geplaatst is. 
Het beschikt over drie manualen en 57 registers. Tevens is er een eigentijds altaarorgel dat in 2016 in 
opdracht van het toenmalige kerkbestuur is gebouwd door kerkmusicus Jos Laus. Het heeft 16 
stemmen over twee klavieren en pedaal.  
 
In de kerk H. Jacobus de Meerdere vindt dagelijks (tenminste) een eucharistieviering plaats. Op 
zondag is er om 09:00 uur een eucharistieviering zonder zang of muziek, om 10:15 uur de Latijnse 
Hoogmis met de Gregoriaanse Schola en ongeveer twee keer per maand het gemengd koor 
Cantemus Domino en om 12:00 uur de Nederlandstalige eucharistie met aandacht voor gezinnen 
met de Sint Jacobuscantorij. 
Gedurende het kerkelijk jaar vinden de daarbij behorende liturgische vieringen plaats met muzikale 
ondersteuning (zoals Advent, Kerst, Aswoensdag, Paastriduüm, Pinksteren, Allerheiligen, Allerzielen 
en het feest van Kerkwijding). Een aantal van deze kerkelijke feesten valt op wisselende weekdagen 
met de eucharistie op die avond. 
 
De kerk H. Jacobus de Meerdere is de voormalige dekenale kerk en hoedster van de Latijnse traditie, 
mede in verband met het internationale karakter van de stad. Daarmee is het de voelbare 
aanwezigheid van de wereldkerk. In dit kader vindt hier op initiatief van de pauselijke nuntius de 
jaarlijkse pontificale viering plaats van de verjaardag van de pauskeuze in aanwezigheid van de 
Nederlandse bisschoppen. 
In de vieringen van de kerk H. Jacobus de Meerdere zijn gebed en zang volgens de richtlijnen van 
Vaticanum II.  
 
De kerkmusicus is als dirigent en organist verantwoordelijk voor de muzikale ondersteuning van 
voornoemde vieringen.  
 
Het kerkkoor Cantemus Domino bestaat sinds 1890 en heeft een rijke traditie. 
Er is een breed repertoire opgebouwd bestaande uit vierstemmige missen en motetten met 
orgelbegeleiding (zoals Andriessen, Mozart en Rheinberger) en a capella (zoals Monteverdi en 
Viadana). Regelmatig wordt nieuw repertoire ingestudeerd. 
Er zijn in de loop der jaren koorreizen georganiseerd en er is enkele jaren medewerking verleend aan 
de rechtstreekse uitzendingen van de H. Mis op de televisie op de zondagochtend. 
In de huidige tijd van secularisatie is het van belang om te werken aan continuïteit van dit erfgoed 
door deze traditie een passende plaats te laten hebben in de veranderende maatschappelijke en 
kerkelijke omgeving. 
 
Voor de kerkmusicus is het een uitdaging om een rol van betekenis te gaan spelen in deze unieke 
context. De ceremoniarius van de geloofsgemeenschap is bereid de kerkmusicus nader te 
introduceren in dit erfgoed en deze traditie.  



De attitude van de kerkmusicus 
 De kerkmusicus is betrokken bij het kerkelijk leven met een positieve kennis van en waardering 

voor de liturgie van de rooms-katholieke Kerk. 
 Gezien de communio in de Kerk is de kerkmusicus bereid en in staat om samen te werken met 

alle personen en groeperingen die zich bezig houden met de voorbereiding en verzorging van de 
eredienst. 

 Hij functioneert als bruggenbouwer tussen de koren met uiteenlopend repertoire. Hij is in staat 
om verschillende groepen mensen samen te brengen en bij elkaar te houden met als 
gemeenschappelijke bindende factor de inspiratie van de liturgische muziek in de Kerk. 
De leden van de koren hebben een zeer diverse achtergrond en wisselende muzikale 
vaardigheden. Vanuit geloofsbeleving is het dienstbaar zijn aan de vieringen een belangrijke 
motivatie. Een en ander is mede bepalend voor de ambitie van de koren en vraagt om 
respectvolle omgang van de kerkmusicus. 

 Hij is bereid om te werken onder leiding van de pastoor en erkent de eerste 
verantwoordelijkheid van de pastoor inzake de regeling van de liturgie en van de kerkmuziek en 
is bereid zich te voegen naar de diocesane regelingen en die van de kerkprovincie en de 
wereldkerk betreffende liturgie en kerkmuziek. 

 Indien nodig of mogelijk wordt samengewerkt met de collega-kerkmusici in de parochie. 
 Uit de praktijk blijkt dat een kerkmusicus die lid is van een reformatorische kerk de functie 

kerkmusicus kan vervullen. Behalve zijn beroepsbekwaamheid en zijn kennis en inzicht m.b.t. de 
rooms-katholieke liturgie heeft hij een houding van respect voor de rooms-katholieke liturgie en 
de kerk, zoals omschreven in de Charta Oecumenica. 

 
Functie-eisen 
 Een afgeronde professionele opleiding als dirigent en organist 
 Aantoonbare ervaring als dirigent en organist 
 Kennis van stempedagogiek  
 Kennis van en ervaring met Gregoriaans in de liturgie 

(de ceremoniarius zorgt voor introducerende begeleiding) 
 Leidinggevende capaciteiten 
 
Taken 
 De kerkmusicus is belast met de artistieke leiding van de zang door Cantemus Domino, de 

Gregoriaanse schola en de Sint Jacobuscantorij. 
 

 De artistieke leiding is ook van toepassing op incidentele uitbreiding met instrumentalisten, zoals 
een separate organist of een ensemble. 

 
 De totale planning en artistieke verantwoordelijkheid voor de kerkmuziek liggen geheel bij de 

kerkmusicus, in overleg met de pastoor. 
 

 Eveneens in overleg met de pastoor ligt bij hem de verantwoordelijkheid voor de kerkzang, ook 
waar het naast de koorzang, de volkszang betreft. 

 
 Ten tijde van de vaststelling van dit functieprofiel is de concrete tijdsindeling als volgt: 

o op woensdagavond vindt van 19:45 tot 20:30 uur de repetitie plaats van de Gregoriaanse 
schola. Aansluitend tot 22:15 uur is de repetitie van Cantemus Domino. 

o op de laatste maandag van de maand vindt de repetitie van de Sint Jacobuscantorij plaats 
van 20:00 – 21:30 uur.  



o op zondag wordt om 09:30 uur ingezongen met de Gregoriaanse schola en aansluitend om 
09:45 uur met Cantemus Domino tot 10:00 uur, waarna kerkmusicus en koor zich naar de 
koorzolder begeven. 

o wanneer er op zondag alleen met de Gregoriaanse schola gezongen wordt is het inzingen van 
09:45 tot 10:00 uur. 

 
 Ieder half jaar wordt een rooster opgesteld op basis van het Directorium voor de Nederlandse 

Kerkprovincie met de data (en eventueel afwijkende aanvangstijden) van de vieringen. De 
kerkmusicus zorgt dat het muzikale programma hierop aansluit. 

 
 De kerkmusicus is verantwoordelijkheid voor het organiseren van het onderhoud en het 

stemmen van de kerkorgels. 
 
 De kerkmusicus zorgt bij afwezigheid voor een volwaardige plaatsvervanger. 
 
 Incidenteel vinden rouw- en trouwvieringen plaats. Indien mogelijk wordt op verzoek de 

kerkmuziek verzorgd door kerkmusicus en Gregoriaanse schola en/of Cantemus Domino.  
De kerkmusicus ontvangt voor deze taken in additionele uren een separate vergoeding. 

 
Dienstverband 
 De  kerkmusicus wordt aangesteld voor 7 uur per week. 
 Het salaris wordt bepaald op basis van zijn bevoegdheidsniveau overeenkomstig de Diocesane 

Regelingen (maximaal € 14.000 bruto per jaar inclusief vakantiegeld). 
 De pensioenregeling van PFZW is van toepassing. 
 Per jaar is er recht op vijf weken vakantie, waarvan er tenminste drie in de zomerperiode vallen 

(1 juli tot Maria ten Hemelopneming op 15 augustus). 
 
Scenario 
Zolang het beschikbare budget niet wordt overschreden, kan de functie kerkmusicus door meerdere 
personen worden ingevuld. Te denken valt aan een separate dirigent/organist voor de Sint 
Jacobuscantorij gedurende 1½ uur per week en een overkoepelende kerkmusicus voor 5½ uur per 
week. Hierdoor kan ook onderlinge vervanging worden geregeld. 
 
 
Aldus vastgesteld door de commissie werving en selectie kerkmusicus.  
 
Den Haag, 21 februari 2019 
H. Petrus Damiani osb – bisschop en kerkleraar † 1072   
 


