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Maria van Sevenwoudenprocessie in
Bolsward
Welkom in het tweede nummer van Punctum dat u
bij deze ontvangt. Een tweede nummer met veel
interessant nieuws voor alle koren in ons bisdom.
Al vele jaren ga ik ieder jaar een week op bedevaart
naar Lourdes. De laatste jaren in de functie van
organist Ik mag dan de vieringen van de
Nederlandse bedevaart in zo’n week op
verschillende orgels begeleiden. De zang wordt
tijdens deze vieringen, onder leiding van een
Nederlandse dirigent, verzorgd door een koor dat
gevormd wordt door bedevaartgangers die thuis
vaak ook in een koor zingen. Dit is altijd een
bijzondere week, mede door vieringen, processies,
maar ook door de vele gesprekken met de medepelgrims. En tijdens zo’n week wordt er veelvuldig
gebruik gemaakt van muziek van de musicus van
het heiligdom, de heer J.P. Lécot. Mooie muziek en
vlot instudeerbaar, wellicht ook muziek voor uw
koor. Genieten dus!
Lourdes is niet de enige bedevaartplaats in de
wereld, ook Bolsward (de stad waar ik woon) is zo’n
bedevaartplaats. Minder bekend dan Lourdes, maar
toch. In de Sint Franciscuskerk in Bolsward staat een
prachtig Mariabeeld met de naam van Maria van
Sevenwouden. Vele kaarsen worden er gebrand.
“En talrijk zijn de gunsten die men daar op Maria’s
voorspraak ontvangt. Allen worden verhoord of
vinden verlichting na hun smeekbede tot de Heilige
moeder”, aldus pater Siardus de Vries ofm die in
1945 een boek schreef over onze Maria van
Sevenwouden. Op 17 mei jl. hebben we met een
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Maria-processie en een eucharistieviering gevierd
dat het 500 jaar geleden was dat er voor het eerst
werd gesproken over een mirakel dat werd
toegeschreven aan Maria van Sevenwouden.
Op deze dag mocht ik als organist meewerken aan
beide vieringen. Voor mij een muzikaal hoogtepunt
van het jaar, waarin ik onder andere het Magnificat
van H. Andriessen mocht begeleiden en het
prachtige nieuwe lied “Maria van Sevenwouden”.
De tekst van het lied is een gedicht van Aggie van
der Meer en de muziek is van Frits Haaze.
In Bolsward zetten we het bedevaartseizoen nog
even voort. Elke donderdag in de maanden juli en
augustus 2015 is er om 11.15 uur een
gebedsviering, waarin het Allerheiligste wordt
uitgesteld. U bent van harte uitgenodigd.
Boudien Janssen, secretaris van de NSGV in het
bisdom Groningen-Leeuwarden
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Woord van de redactie
Beste lezers,
Zo zoetjes aan rollen we de zomerperiode in. In menige kerk is het koor al geheel of gedeeltelijk aan de
vakantieperiode begonnen. Gelukkig zijn er toch organisten, cantores en achtergebleven koorleden
aanwezig om de gezangen tijdens de vieringen, die in deze periode gewoon doorgaan, muzikaal te
steunen. Als ik dit artikel op papier zet kan de buitentemperatuur nog wel een duwtje hebben, maar ik ga
er van uit dat het zingen altijd hartverwarmend is.
De verspreiding van de nieuwe digitale Punctum nummer 1 kende nog wat aanloopverbeteringen. Ik hoop
dat nummer 2 directer door de doelgroep zal worden ontvangen.
Verder wens ik een ieder een goede vakantie en hoop dat u mooie ontmoetingen mag hebben, nieuwe
ideeën opdoet en vooral plezier beleeft aan het meezingen , bij welke gelegenheid dan ook.
Jos Manshande Eindredacteur Punctum

Secretarieel Jaarverslag NSGV 2014
Het is een goede gewoonte van het NSGV-bestuur
om over het afgelopen jaar een jaarverslag op te
stellen. In het secretarieel jaarverslag zijn onder
andere de activiteiten terug te lezen die in het
afgelopen jaar door de NSGV in het bisdom zijn

georganiseerd. U vindt het secretarieel jaarverslag
in bijlage 1 bij deze nieuwsbrief.
Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Korenochtend-/middag in 2015
Op zaterdag 12 september 2015 organiseren we van 10.30 tot 13.30 uur een korenochtend-/middag in de
Willibrorduskerk te Ter Apel. Deze ochtend-/middag krijgen koren de gelegenheid om een eigen stuk ten
gehore te brengen. Daarnaast worden gezangen voor Pinksteren ingestudeerd.
Komt uw eigen koor niet, maar wilt u toch deelnemen aan deze activiteit. U bent u van harte welkom.
Koren kunnen zich voor de korenavond in Ter Apel nog steeds aanmelden bij het secretariaat van de NSGV
in ons bisdom: l.winter@bisdomgl.nl. Inmiddels hebben zich al een tweetal koren aangemeld.
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Basiscursus kerkelijk orgelspel
De eerste cursus kerkelijke orgelspel voor amateurorganisten is op 14 maart 2015 afgesloten met een
uitvoering voor familie, kennissen, vrienden, koorleden, etc. 9 organisten in ons bisdom hebben het
afgelopen jaar met groot enthousiasme onder leiding van de heer Mark Heerink hun kennis en
vaardigheden kunnen verbeteren. NSGV Afdeling Groningen-Leeuwarden wil opnieuw organisten in ons
bisdom in de gelegenheid te stellen hun kerkelijk orgelspel te verbeteren.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Wilt u meer weten over de inhoud van de cursus, dan kunt u
contact opnemen met Jos Manshande van het NSGV-bestuur (zijn gegevens vindt u in de colofon). We
hebben het voornemen om de cursus in het najaar van 2015 te laten starten. Het minimum (en tevens
maximum) aantal cursisten is 5 per niveau en groep. Kosten: € 350,- per deelnemer + een zelfde bijdrage
van de parochie(s) waar de deelnemer organist is.
Aanmelding kan door een emailbericht naar: l.winter@bisdomgl.nl te sturen
Voor informatie over de cursusleider Mark Heerink verwijzen wij u graag naar zijn internetpagina:
www.markheerink.nl

Cantorcursus
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden
heeft het initiatief genomen om ook dit jaar weer
een cantorcursus te organiseren.
De NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden
organiseert dit jaar een cantorcursus te
Emmeloord waar zij te gast is in één van de ruimtes
van de Heilige Michaëlparochie in Emmeloord. Er
zijn vier bijeenkomsten. In de eerste twee
bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de
keuze van de liederen in de liturgie. In de volgende
twee bijeenkomsten wordt er praktisch geoefend.
De kosten bedragen € 50,00 per deelnemer.

Aanmelding graag zo spoedig mogelijk bij het
secretariaat: l.winter@bisdomgl.nl.
In overleg met de belangstellenden en de docenten
kunnen de data van de bijeenkomsten worden
afgesproken. Na de cursus ontvangen de
deelnemers een certificaat met een
bevoegdheidsverklaring.
Heeft u wel belangstelling voor deze cursus maar
woont u niet in de regio rond Emmeloord, ook
dan nodigen wij u uit zich aan te melden. We
zoeken dan naar een andere geschikte locatie.
Bestuur NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden

‘… MAAR ÉÉN GING ER ZINGEN’ Een muzikale biografie van Floris van der Putt (1915-1990)
Floris van der Putt (1915-1990) was priester en een belangrijke componist van kerkmuziek en volksliederen.
In het midden van de jaren ‘60 kwam de liturgie in het Nederlands. Van der Putt begon toen aan een
oeuvre van Nederlandstalige gezangen voor de liturgie. Bekend is bijvoorbeeld Niemand leeft voor zichzelf.
In opdracht van de Nationale Raad voor Liturgie schreef hij acclamaties en recitatieven. Hij zette ook een
honderdtal prefaties op muziek, evenals de lijdensverhalen van de vier evangelisten. Zijn volksliederen
behoren tot het algemene cultuurbezit van Nederland. De cultuurvereniging Brabantia Nostra bundelde
achttien ervan in het boekje Den Brembos (1950). Sommige liederen zijn klassiekers geworden, zoals Toen
den Hertog Jan kwam varen.
De honderdste geboortedag van Floris van der Putt was voor de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
aanleiding voor de opdracht aan Prof. Dr. Anton Vernooij tot het maken van een studie over deze grote
musicus. Het eerste gedeelte van dit boek is gewijd aan het muzikale leven van de hoofdpersoon: priester
van het bisdom ’s-Hertogenbosch, docent op het kleinseminarie Beekvliet, Rector Cantus van de Bossche
Sint Jan en pastoor van Lieshout. Daarna worden de ontwikkelingen in zijn muzikale denken beschreven,
zowel op het gebied van het volkslied als van de gezongen liturgie. Achterin is een cd toegevoegd met
audio-opnames van zijn belangrijkste composities. U kunt het boek bestellen bij Berne Media te HeeswijkDinther (www.berneboek.com) voor de kosten van € 34,95. Het boek verschijnt in september 2015.
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De koren worden welkom geheten door de voorzitter, pastoor Peter van der Weide

Geslaagde korenavond in de Dominicuskerk te Leeuwarden
Op vrijdag 17 april 2015 organiseerde de NSGV een
zangavond in de Dominicuskerk te Leeuwarden.
Drie koren namen deel aan dit initiatief, te weten:
het Johannes Franciscuskoor (Leeuwarden, 25
leden) met dirigent Hendrikje van den Berg en
organist Johan Siemensma, het Sint Ceaciliakoor
(Wergea, 12 leden), met dirigent Douwe Langhout
en organist Bokke Eekerk en Koor Jubilate (St.int
Annaparochie, 11 leden) met dirigent Durk de Vries.
Met pastoor Peter van der Weide aan het orgel en
solozang door Boudien Janssen studeerde Ulbe
Tjallingii met de koorzangers op o.a. op deze
composities: ‘Zend Gij uw Geest’ (A. Bronkhorst/T.
Löwenthal), ‘Dit is de dag’ (S. de Vries/ D. Zwart), ‘
Juicht voor de Heer’ (I. Gerhardt/ M. v.d. Zeyde/ W.

Het koor Jubilate uit Sint Annaparochie in actie.
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Vogel). Deze composities passen bij uitstek bij het
Pinksterfeest maar kunnen ook bij andere
liturgische gelegenheden gezongen worden.
De koren hebben elkaar toegezongen met eigen
repertoire en de stemming was goed. Vaker doen,
was een veel gehoorde reactie van de deelnemers.
We hebben al weer nieuwe koorontmoetingen inde
planning staan. Dank aan iedereen die er vol
enthousiasme aan heeft meegedaan in Leeuwarden
en blijf genieten van de koorzang.
UlbeTjallingii Bestuurslid NSGV
Bij dit artikel vindt u een aantal foto’s van deze
korenavond. De foto’s zijn gemaakt door Jos Manshande.

ANNIE BANK EDITION verhuist
Per 1 juli 2015 verhuist Annie Bank Edition. Voor de
internationale koorwereld zal er weinig veranderen
want de websites en de bekende e-mail adressen
blijven gewoon bestaan.
Wat wel verandert is dat de bestellingen door
Musikal Spezial/Edition Ferrimontana in Duitsland
worden geleverd. Dit in koormuziek
gespecialiseerde bedrijf met enthousiaste mensen
met veel kennis van muziek zal graag de vragen op
het gebied van koormuziek vakkundig proberen te
beantwoorden. Voor eigen en andere binnen- en
buitenlandse uitgaven kan de Nederlandse en
Vlaamse koorwereld vanaf nu terecht bij Musikal
Spezial / Edition Ferrimontana, met als grote
voordeel dat de Duitse uitgaven goedkoper zijn dan
in Nederland want de Duitse catalogusprijzen
worden berekend!
Musikal Spezial/Edition Ferrimontana is een
samenvoeging van twee bekende Duitse uitgevers.
Matthias Becker, de oprichter van Musikal Spezial,
studeerde klassieke muziek, koordirectie bij Helmut
Rilling en heeft ook koren gedirigeerd.
Tegenwoordig is hij vooral actief op het gebied van
de pop- en lichte muziek; Matthias Becker geeft
binnen en buiten Duitsland regelmatig workshops
vocal jazz en pop. Edition Ferrimontana is ten
aanzien van de uitgaven enigszins vergelijkbaar met
Annie Bank Edition: uitgaven vanaf de Renaissance

tot en met hedendaags repertoire met werken van
internationaal bekende componisten.
Hans Oostendorp neemt na 45 jaar afscheid van
Annie Bank Edition, maar is er van overtuigd dat hij
in Matthias Becker en zijn Musikal Spezial/Edition
Ferrimontana –team een uitstekende plaats heeft
gevonden voor de werken van de componisten die
hun werken aan Annie Bank Edition hebben
toevertrouwd.
Per 1 juli 2015 kunnen de dirigenten en
muziekcommissies voor koormuziek terecht bij:
Musikal Spezial / Edition Ferrimontana / Annie Bank
Edition
Am Pfahlgraben 5
D-61239 Ober-Mörlen (Duitsland).
Telefoon: +49 (0) 6002 930477
E-mail: info@musikalspezial.de of
info@anniebank.nl
Websites: http://musikalspezial.de/ en
http://www.anniebank.nl
Europa wordt kleiner en muziek is een
internationale taal, maar correspondentie graag in
het Engels of Duits.
Websites van Annie Bank Edition die blijven bestaan
zijn: www.anniebank.nl; www.excellentmusic.nl:
www.koormuzieknet.nl

Informatie over bladmuziek
Gloednieuwe bundel voor kinderkoren “Kom en zing!”
In deze bundel vind je een rijke verzameling geloofsliederen voor kinderen. Er is
aan gewerkt door een werkgroep van ervaren kinderkoordirigenten uit het
bisdom Haarlem-Amsterdam onder leiding van Bert Stolwijk. Zij kozen uit een
enorm repertoire liederen die blijvende kwaliteit hebben: goede teksten,
aansprekende melodieën, een duidelijke bedoeling. Dit heeft geresulteerd in
“Kom en zing!”, een bundel met 175 liederen, canons en andere gezangen voor
op school, in de kerk en in de kleine groep. Hierin staat alles handig bij elkaar
voor dirigent, organist, pastor, leerkracht en natuurlijk voor alle zingen
kinderen. Makkelijk kiezen, instuderen en uitvoeren.
De bundel heeft zes onderdelen:
Van dag tot dag - Het jaar rond – De heiligen – Zingen met de psalmen – Andere
geloofsliederen – Samen vieren.
De bundel kan via deze link worden besteld: http://www.komenzing.nl/bestellen/
Van harte aanbevolen voor ieder kinderkoor!
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Harmoniseren bij het “U Komt de lof toe”: GvL 265/Liedboek 2013: 339a
In het Liedboek 2013 vinden we veel materiaal dat eerder in GvL verscheen, waaronder de graag gezongen
evangelie-acclamatie ‘U komt de lof toe, U het gezang’ op melodie van Frits Mehrtens (1922-1975).
Mehrtens componeerde vele kerkliederen, met een melodie dienstbaar aan de tekst. Bekend en geliefd is
‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (GvL 564, tekst van W. Barnard). De melodie bij ‘Wachters van de
tijd’ (GvL 540, tekst van Tom Naastepad) is ook van hem. Mehrtens had een duidelijk voorkeur voor grote
terts toonsoorten. Beide hier genoemde liederen en de evangelie-acclamatie GvL 265 staan in de toonsoort
D (gr) en de begintonen presenteren het D-akkoord.
Harmoniseren, improviserenderwijs of met gebruikmaking van een gecomponeerde zetting is voor
kerkmusici dagelijkse kost. In de begeleidingsbundel bij het nieuwe Liedboek 2013 verscheen een nieuwe
zetting van Theo Goedhart. Hij blijft in zijn harmonische route vrijwel consequent in de 1e trap van D, met
een in D gefixeerde bas aan de start (zie fragment 1) en een dik
D-groot akkoord bij de laatste drie woorden benadrukt hij het
grote terts-karakter van de melodie. Zelf eindig ik een
harmonisatie bij deze acclamatie improviserenderwijs vaak in de
dominant A (gr) , die de tonica D oproept en daardoor (nog meer)
benadrukt.
Ik heb gekeken naar bestaande harmonisaties. De meest boeiende hervond ik tussen mijn muziekpapieren
en begint zo:
Ik heb navraag gedaan bij de echtgenote van Frits Mehrtens en
tevens bij diverse uitgevers en ter zake kundigen, maar niet kunnen
achterhalen wie de componist van deze zetting is; het schrijfkarakter
lijkt op die van het Abdijboek van Uitgeverij Annie Bank.

In mijn archief hervond ik nog twee ‘mindere goden’, in de jaren tachtig uitgegeven door ISK. Ik citeer de
openingsnoten: We horen drie stemmen met een wat aarzelende bas-lijn. De toehoorder verwacht in de
loop van die bas-lijn als vierde toon een b, maar deze componist schrijft een d. Een andere, 4-stemmige
zetting, ook van ISK, heeft een prettiger verloop, de bas-lijn vloeit vanuit de tonica d af naar de dominant a,
die de poort opent naar verdere verkenning van de toonsoort. Beide (ISK-)zettingen eindigen in de
dominant A.

Een open einde (half slot) vind ik bij deze acclamatie passend, spannend en feestelijk. Ik blijf zitten met de
open vraag wie dan de componist is van de zetting met die stuwende beweging, die ik hieronder citeer.
Graag zal ik de uitgever of componist met terugwerkende kracht om publicatietoestemming vragen.

Het mooie van deze harmonisatie vind ik de stuwende beweging die in de parallelle achtste-noten voelbaar
is en tempobepalend is bij het zingen van de tekst. De cadens bij de woorden ‘in alle eeuwen der eeuwen’
verloopt als volgt: VI-V-IV-II-V, met een open einde in de dominant A.
Ulbe Tjallingii | 9 juni 2015
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Orgels van Michaël Maarschalkerweerd
dè klank tussen hemel en aarde
Waarschijnlijk heeft geen orgelmaker een grotere
betekenis voor vaderlandse orgelbouw van rond
1900 gehad, dan Michaël Maarschalkerweerd. In
2015 is het 100 jaar geleden dat deze grote
kunstenaar is overleden. De Stichting ‘Michaël
Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015',
bestaande uit Philip van den Berg, Paul Houdijk,
Cintha de Vreede en Ton Mulder, wil zorgdragen

einde van het jaar in het Nationaal Orgelmuseum te
Elburg wordt vervolgd. Meer informatie vindt u via
de website: www.maarschalkerweerd.info
Op de foto staat het Maarschalkerweerd orgel in de Sint
Martinuskerk te Sneek. De foto is gemaakt door Frits
Haaze.

dat de orgels van Michaël Maarschalkerweerd op
de cultuurhistorische en muzikale kaart van
Nederland worden gezet en blijven staan.
De aftrap aan het begin van het jaar van de
muziektour. waaraan alle kerken met
Maarschalkerweerd orgels deel konden nemen,
vond op vrijdag 27 februari, de sterfdag van Michaël
Maarschalkerweerd, een groot concert met
onthulling van een gedenkbord voor het Museum
Catharijneconvent in de St. Catharinakathedraal te
Utrecht plaats. Op 27 juni is er in het Museum
Catharijneconvent een groot symposium over de
orgelbouw van Michaël Maarschalkerweerd. En
gedurende het seizoen 'Kerken Kijken Utrecht'
organiseren we een tentoonstelling over z'n leven
en werk in de Nikolaïkerk, welke daarna tot het

Eucharistievieringen via de KRO/RKK
Vanuit ons bisdom Groningen-Leeuwarden wordt regelmatig op zondagochtend 10.30 uur de
Eucharistieviering uitgezonden via de KRO/RKK vanuit de St. Martinuskerk in Sneek. Vooraf aan deze
viering is er een geloofsgesprek.
De eerstkomende viering is op zondag 3 augustus waarin voorgaat pastoor drs. P.L. van der Weide. De zang
wordt verzorgd door het vakantiekoor Sneek o.l.v. Frits Haaze. Henk de Haan is organist.
Op zondag 20 september is de volgende viering waarin Mgr. Dr. G.J.N. de Korte voorgaat. De zang wordt
verzorgt door het koor Intermezzo o.l.v. Frits Haaze. Henk de Haan is organist.
Daarna volgt op 29 november de volgende viering uit Sneek, waarin pastoor drs. P.L. van der Weide
voorgaat. De Sneker Cantorij o.l.v. Bob Pruiksma verzorgt de zang. Frits Haaze is organist.

Heeft uw parochie een muzikale activiteit? Meld het ons!
Het komt voor dat
plaatselijke initiatieven als
studiedagen, workshops,
cursussen e.d. worden
georganiseerd. De NSGV in
ons bisdom kan dit alleen maar stimuleren en
aanbevelen, ook verder dan de parochiegrenzen
reiken. Daarom roepen wij parochies (parochie- en
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koorbesturen) op om dergelijke activiteiten bij ons
te melden. Via de NSGV-kanalen kunnen wij in
wijdere kring bekendheid daaraan geven en
eventueel bijdragen in de organisatie. Voor meer
informatie: het secretariaat van de NSGV bisdom
Groningen-Leeuwarden, telefoon 050-406 58 88, email l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl

De toekomst van de kerkmuziek, studiedag op in de Mariakerk te Buitenpost
Sprekers: Ulbe Tjallingii, Jelle Rollema, Auke de
Boer en Stef Tuinstra.
Ulbe Tjallingii opent met o.a. de mededeling: “We
gaan vandaag niet mopperen, het mag wel, maar
dan moet je wel gelijk met een idee voor een
oplossing komen” een mooie uitspraak, die gelijk
op een leuke manier voorkomt dat er veel
gemopperd i.p.v. meegedacht wordt.
Ulbe Tjallingii (kerkmusicus en theoloog) heeft
tussen 1 september 2014 en 24 februari 2015
met behulp van een enquête onderzoek gedaan
naar de activiteiten en leeftijd van de kerkmusici
in Fryslân. De enquête is verzonden naar alle 361
kerken, parochies en geloofsgemeenschappen in
de provincie. Van die 361 hebben 93 aan de
enquête meegedaan (responspercentage =
25,83%), 67% van de respondenten is bereid mee
te werken aan een vervolgonderzoek.
In de enquête is gevraagd naar:de leeftijd en het
werkgebied van actieve kerkmusici, de verwachte
tekorten aan kerkmusici, behoefte aan
bijscholing, adviezen aangaande de toekomst en
overige suggesties en vragen.
Naar aanleiding van dit onderzoek is de
conferentie in Buitenpost gehouden.
Als eerste lichtte Ulbe Tjallingi zijn onderzoek toe.
Hij schetste het beeld dat uit het onderzoek naar
voren kwam: Er wordt nog veel orgel gespeeld
(vooral door amateurs) maar gezien de hoge
gemiddelde leeftijd van deze spelers is er zeer
binnenkort een tekort aan bekwame kerkmusici
te verwachten.
Jelle Rollema gaf hierna een overzicht van een
paar studiedagen die gegeven zijn aan
amateurorganisten. Vanuit de amateurorganisten
uit de PKN was de vraag om bijscholing
aangaande het nieuwe liedboek gekomen. Het
boek is wel, zoals werd gezegd, “over de muur
gegooid”, maar het bijbehorende
begeleidingstraject ontbreekt. De studiedagen
bleken een groot succes, er was zelfs nog een
extra studiedag nodig vanwege het groot aantal
aanmeldingen.
Auke de Boer schetste in een boeiend en
enthousiast betoog de mogelijkheden om met
het Nieuwe Liedboek voor de protestantse
kerken om te gaan. Hij stelt dat we niet te rigide
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alleen maar vanuit het gebruik van het orgel
moeten denken.
De plaatselijke geloofsgemeenschappen
herbergen vaak veel talent op muzikaal gebied.
Overal zijn wel blazers, strijkers, toetsenisten
(piano, keyboard e.d.) te vinden.
Deze muzikanten kunnen best ingeschakeld
worden om de diensten te verlevendigen.
Natuurlijk zal er verschil in niveau zijn, maar het is
aan de kerkmusicus om arrangementen “op
maat” te leveren. Voorts kun je de gemeente ook
beschouwen als een groot zangkoor en kan een
gemeentelid als cantor afwisselend met dat grote
koor zingen. Het Nieuwe Liedboek heeft veel
psalmen en hymnen in open vormen, zodat een
afwisseling al gauw voor de hand ligt. Een en
ander vraagt veel vakmanschap van de
plaatselijke kerkmusicus die de leiding over het
geheel heeft, juist in deze tijd is het een goede
zaak om kerkmusici goed te scholen. Om die
scholing goed te kunnen verzorgen moet er dus
voldoende professioneel kader zijn, dus er is
toekomst voor de kerkmuziek.
Tussen de betogen door werd er met de
aanwezigen gezongen, waarbij Auke de Boer als
voorzanger fungeerde.
Stef Tuinstra hield een verhaal over het orgel
waaruit ik het volgende citeer:
“Enerzijds wordt flink geïnvesteerd in orgelbouw
en orgelrestauratie, maar dat is anders m.b.t. het
orgelspel. Er is relatief weinig focus op hoog
opleidingsniveau en bijbehorend passende
salariëring, met name in de kerken. De mede
daarvan afhankelijke conservatoriumopleidingen
zijn daarom noodgedwongen zover ingekrompen
dat er in de nabije toekomst onvoldoende
aanwas meer is van vakorganisten.
Orgelspelkunst is vooral een amateurkunst
geworden terwijl goed en artistiek orgelspelen
juist het hoogst denkbare talent en vakmanschap
vereist wil het orgel als muziekinstrument het
publiek kunnen overtuigen. Amateurorganisten
voelen zich vaak verweesd binnen de kerk omdat
het orgel in toenemende mate een negatief beeld
krijgt, terwijl men het nog steeds volkomen
vanzelfsprekend vindt dat ‘het orgel speelt’.
Stef Tuinstra pleitte voor projecten speciaal
gericht op de jeugd, om op die wijze de jeugd te
interesseren voor en te betrekken bij het orgel.
Landelijk zijn er al diverse van deze projecten

gaande waarbij ik (FH) U graag wijs op de website
van Orgelkids www.orgelkids.nl
Verder vergastte Stef Tuinstra ons op mooi
orgelspel, even een rustpunt in deze drukke
middag.
Na de pauze, met koffie en koek, was er nog een
vragenronde waarin veels nuttigs, in een goede
sfeer, gedebiteerd werd. Iedereen was ervan
overtuigd dat er iets moet gebeuren om de
kerkmuziek in de toekomst zeker te stellen.
Persoonlijk voeg ik er aan toe dat ik vind, zeker
met de huidige mogelijkheden om van alles
zomaar op het internet in de vorm van
bladmuziek en als filmpjes op YouTube te
verspreiden, het uitermate belangrijk is dat de
kerken aan kwaliteitsbewaking doen en de
opleiding van professionele kerkmusici

faciliteren. Zonder vakmensen gaat de
kerkmuziek onherroepelijk achteruit. Het mag
niet zo zijn dat de goedwillende amateur er
alleen voor komt te staan. Elk vak kent scholing
door professionals, waarom de kerkmuziek dan
niet?
De Utrechtse Kerkmuziekschool is er niet meer en
de conservatoria geven al bijna niet meer thuis,
dus: de schouders eronder er is nog heel veel te
doen.
De zeer geanimeerde conferentie werd besloten
met een middagviering geleid door Ulbe Tjallingii
met Auke de Boer als cantor en Stef Tuinstra als
organist, waarbij de aanwezigen (een goede 40)
als koor en gemeente fungeerde.
Frits Haaze

Artikel Ulbe Tjallingii
In bijlage 2 vindt het artikel dat Ulbe Tjallingii heeft geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat hij
heeft gehouden naar de toekomst van kerkmuziek in Nederland. Het artikel is ook gepubliceerd in het blad
Kerk en Muziek.

Jubilarissen
In de maanden april tot en met juni zijn er geen
jubilarissen bij de koren.
Voor degene die in de periode juli tot en met
september hun jubileum vieren. Alvast van harte

gefeliciteerd. Uw
naam komt in de
volgende editie te
staan.

RESERVE-KERKMUSICI
Op de hier genoemde kerkmusici kunt u in noodgevallen of bij gelegenheid rechtstreeks een beroep
doen voor repetities, vieringen, uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn welkom.
Loek van der Heide, Harlingen
t. 06-43023468
cantor
e. info@loekvanderheide.nl
Wil Jongma, Wolvega
t. 0561-612662
dirigent, cantor
e. wjongma@kpnplanet.nl
Trevor Mooijman, Veendam
t. 0598-717193
dirigent, organist
e. mooijman.trevor@gmail.com
Gerard Schoemakers, Emmen
t. 0591-623904 | 06-31291423
dirigent, niet op woensdag- en donderdagavond
e. gerard-schoemakers@hotmail.com
Ulbe Tjallingii, Deinum
t. 06-14859557
dirigent, organist, cantor
e. tjallingii2@zonnet.nl
www.huisderschonekunsten.nl
Dirk de Vries, St. Annaparochie
t. 0518-401686
cantor, dirigent en organist, op woensdagavond
e. muziek-school_durkdevries@mail.com

De redactie wenst u een fijne zomervakantie!
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Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgl.nl.
Kopij voor nieuwsbrief nr. 3 van september
2015 is welkom vóór 8 september 2015 bij
het secretariaat.
Redactie: Bestuur NSGV
Eindredacteur: Jos Manshande

NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Secretariaat:
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen.
Telefoon 050-406 58 88
e-mail: l.winter@bisdomgl.nl.
www.nsgv.nl

Bestuur NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden:
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B.C. Janssen-Terbraak, secretaris
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pbjanssen@hetnet.nl
J.A. Manshande, penningmeester
(0517) 414614 De Tureluur 12, 8862 LD Harlingen,
josmanshande@gmail.com
C.J. Bekema, lid
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Maria van Sevenwouden in de Sint Franciscuskerk te Bolsward
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Bijlage 1. Het secretarieel jaarverslag 2014 van de NSGV

Diocesane afdeling van de

NSGV
in het bisdom

Groningen-Leeuwarden
secretarieel

Jaarverslag 2014
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Bestuur.
Per 31 december 2014 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Voorzitter:
Past. drs. P.L. van der Weide
Secretaris:
mw. B.C. Janssen-Terbraak
Penningmeester:
dhr. J.A. Manshande
Lid:
mw. C.J. Bekema
Auditor:
dhr. drs. U. Tjallingii
In het verslagjaar is de nieuwe internetpagina van de landelijke vereniging live gegaan. Deze
wijziging was voor het bestuur aanleiding om ook het beheer van de internetpagina, voor
zover het de diocesane afdeling van het bisdom Groningen-Leeuwarden betreft, in eigen
beheer te nemen. In het verslagjaar werd derhalve afscheid genomen van de heer Paul
Janssen uit Heerenveen die vanaf het begin het beheer voor de diocesane afdeling heeft
verzorgd. Door middel van een persoonlijk bezoek aan hem werd hij hiervoor hartelijk bedankt
met een fles wijn en een cadeaubon.
Het bestuur heeft in het verslagjaar 6 keer vergaderd.
De afvaardiging naar vergaderingen van het hoofdbestuur werd door Pastoor drs. Peter van
der Weide verzorgd.
Hoofdbestuur (landelijke) NSGV.
Het dagelijks bestuur bestond uit:
Voorzitter:
dhr. R. Pot
Secretaris:
dhr. H. Speetjes
Penningmeester:
dhr. A. Murk
(Coördinator: dhr. M. Schaap)
In het verslagjaar is er één vergadering geweest op 16 juni 2014.
Het contact met de Beleidssector Liturgie (vertegenwoordiging van de Bisschoppen) heeft nog
niet tot een constructieve oplossing geleid met betrekking tot de situatie rond de landelijke
Nederlandse Sint Gregorius Vereniging.
Contact met de koren.
Het contact met de koren en overige kerkmusici vond plaats door middel van de uitgifte van
het blad Punctum en de Nieuwsbrief. Punctum is een betaald abonnement en is 3 x
verschenen, de Nieuwsbrief werd gratis toegezonden en is 6 x uitgebracht, steeds na een
bestuursvergadering. In 2014 is het besluit genomen Punctum en Nieuwsbrief samen te
voegen en uitsluitend digitaal en gratis beschikbaar te stellen. Hiermee komen de
abonnementskosten voor de Punctum te vervallen.
Doelstelling en beleid.
De diocesane afdeling van de NSGV in ons bisdom stelt zich ten doel om op gezag en onder
leiding van de bisschop in het bisdom Groningen-Leeuwarden de studie en de beoefening van
de muziek ten dienste van de liturgie te bevorderen alsmede daarover te waken volgens de
geldende voorschriften en bepalingen van de Katholieke Kerk in het algemeen en van het
bisdom Groningen-Leeuwarden in het bijzonder.
Er is geen gedetailleerd vastgelegd beleid of meerjarenplanning. Activiteiten worden voor het
opvolgende jaar op basis van inbreng gepland.
In 2011 is door bisschop De Korte een bisschoppelijke brief over de kerkmuziek in het bisdom
Groningen-Leeuwarden uitgegeven. Hierin worden de zorgen over de toekomst van de
kerkmuziek uitgesproken maar ook nieuwe kansen en mogelijkheden aangereikt.
De brief is te vinden onder:
http://www.nsgv.nl/images/groningen/bisschoppelijke%20briefkerkmuzieksept11.pdf
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Activiteiten.
Basiscursus kerkelijk orgelspel.
In het verslagjaar is een basiscursus kerkelijk orgelspel van start gegaan. 9 organisten zijn
begonnen aan een voor de afdeling groot project, zowel in financieel als in organisatorisch
opzicht. Docent was Mark Heerink uit Sneek. Op de lesdagen op zaterdag is in meerdere
kerken en op dito orgels les gegeven. Afronding van deze cursus is in begin 2015.
Terugkomochtend cantores Wolvega 29 november 2014.
8 personen namen deel aan deze ochtend. De opkomst van voormalige cursisten was lager dan
verwacht, daarentegen waren enkele andere belangstellenden aanwezig. De ochtend werd
geleid door mevrouw Hendrikje van den Berg uit Leeuwarden en de heer Jan Alferink (emeritus
pastoor). De verschillende ervaringen zijn zeer wisselend. De functie van cantor als enkele
zanger/dirigent van de volkszang is nog bescheiden in de parochies.
Korenavond Coevorden 14 maart 2014
Vier koren hebben meegedaan aan deze avond, te weten:
- Cantemus Domino van de St. Willibordusparochie te Coevorden o.l.v. Rein Veldhuizen
dirigent- organist,
- Mattiaskoor van de H Nicolaasparochie te Schoonebeek o.l.v. Ben Wubbels, dirigentorganist,
- Gemengd koor van de Gerardus Majellaparochie in Emmen (Barger Oosterveld) o.l.v.
Anton Lukassen, organist,
- Convalesco van de St. Willibrordusparochie te Coevorden o.l.v. Monique Melenhorst en
Richard Elfrink, piano.
De avond werd als zeer inspirerend ervaren. Een geslaagde activiteit die vaker georganiseerd
mag worden.
Onderscheidingen.
Op aanvraag werden de volgende onderscheidingen verstrekt:
2014
(2013)
10 jaar
1
(0
)
12,5 jaar
4
(10 )
25 jaar
6
(33 )
35 jaar
2
(1
)
40 jaar
6
(20 )
45 jaar
(2
)
50 jaar
3
(13 )
60 jaar
(2
)
Totaal
22
(86 )
Tot slot
Het afgelopen jaar kende als centrum de basiscursus kerkelijk orgelspel. Dit heeft de nodige
voorbereidende organisatie met zich meegebracht waardoor overige initiatieven bleven liggen.
Bij gebrek aan belangstelling is de activiteit om in de Noordoostpolder (parochie Emmeloord)
een cantorcursus te starten nog niet uitgevoerd. In 2015 wordt een nieuwe poging
ondernomen.
6 mei 2015.
Jos Manshande.
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Bijlage 2. Publicatie Liturgie en muziek (artikel van Drs. U. Tjallingii, theoloog en musicus)

Toekomst Kerkmuziek (.NL)
NRC-Handelsblad kopte in februari 2008: ‘Protestantse kerken kunnen geen organisten vinden om de
diensten te begeleiden, het gaat niet goed met de kerkmuziek in Nederland’. Het artikel heeft 7 jaar bij mij
thuis op de vleugel gelegen en gaat over bezuinigingen, kerkverlating, sluiting van muziekscholen en de
impopulariteit van orgelmuziek.
De Beraadgroep Liturgie & Kerkmuziek PKN Fryslân heeft vorig jaar 130 amateurorganisten verwelkomd bij
orgelstudiedagen gewijd aan de begeleiding van het repertoire in het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in
huis en kerk 2013. De passie voor orgel spelen en de goodwill voor de kerkmuziek bij deze musici zijn
aanleiding om blijvend te investeren in hun werk in de liturgie.
Enquête
Tussen 1 september 2014 en 24 februari 2015 heb ik met behulp van een enquête in Fryslân onderzoek
gedaan naar de activiteiten en anciënniteit van kerkmusici (vnl. organisten). De enquête is verzonden naar
alle 361 kerken, parochies en geloofsgemeenschappen in de provincie. Van die 361 hebben 93 aan de
enquête meegedaan (responspercentage = 25,83%), 67% van de respondenten is bereid mee te werken
aan vervolgonderzoek.
In de enquête heb ik gevraagd naar:
1. de leeftijd van actieve kerkmusici
2. het werkgebied van deze musici
3. verwachte tekorten aan kerkmusici
4. behoefte aan bijscholing
5. adviezen aangaande de toekomst van de kerkmuziek
6. overige suggesties en vragen
De enquête is per email en per post aan de respondenten gestuurd, in de regel naar een secretarieel adres.
In een flink aantal gevallen hebben niet kerkmusici maar kerkenraadsleden en/of ambtsdragers de enquête
gevuld en teruggezonden. Door de aard van de vraagstelling heb ik niet het precieze aantal actieve
kerkmusici in Fryslân kunnen vaststellen. In Fryslân vinden nu wekelijks ongeveer 400 kerkdiensten en
vieringen plaats, in 1995 was dit aantal 610, een afname met circa 35%. (Peiling in Friesch Dagblad:
adventszondag in 1995 en in 2014. Het dalingspercentage kerkdiensten houdt redelijk gelijke tred met de
afname van ‘kerksheid’ volgens CBS cijfers: in 1995 24%, in 2014 16 %.) Deze terugloop heeft een tekort
aan kerkmusici deels opgevangen, ervan uitgaande dat het aantal actieve organisten in die periode niet
veel kleiner is geworden.
Resultaten
Op dit moment verwacht 30 % van de respondenten binnen drie jaar een tekort aan actieve kerkmusici
voor de wekelijkse erediensten. De enquête geeft inzicht in de leeftijd van kerkmusici in Fryslân: 8,25 % =
jonger dan 30 jaar; 28,06 % = tussen de 30 en 50 jaar; 63,68 % = ouder dan 50 jaar. De vraag of deze musici
in meer dan één kerk spelen wordt door 84,95 % van de respondenten positief beantwoord.
Open vragen
De bijscholingsbehoefte van organisten ligt volgens de respondenten vooral op het vlak van: veel meer
onderling contact en uitwisseling van kennis van muziek en liturgie met collega’s, verbeteren van de
vaardigheden van organisten, smaakvolle liedbegeleiding, kennis van het orgel (klankkleur, registratie) en:
hoe vind ik als organist muzikale aansluiting bij nieuwe liedvormen en andere instrumenten in de kerk. Een
flink aantal respondenten meldt dat er geen behoefte is aan bijscholing, soms met de motivatie dat ‘onze
organisten al erg oud zijn’. Het ‘combo’ komt in beeld als welkome aanvulling op het orgel en de piano in de
eredienst.
Er kwamen ruim 100 adviezen & tips binnen via de enquête. Het meest genoemde woord daarin is
jongeren! In de eerste plaats zijn er zorgen omdat er weinig jonge organisten zijn. De respondenten
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erkennen dat het orgel niet populair is bij jongeren, maar vinden wel dat jonge mensen enthousiast
gemaakt mogen worden voor het bespelen van het orgel en voor orgelmuziek. De afname van liefde voor
orgelmuziek (en traditionele kerkmuziek) in combinatie met onvoldoende bekwame organisten drijft de
kerk in de richting van het gebruik van begeleiding door een pianist, een combo, of zelfs een CD.
Respondenten beseffen dat liturgische muziek veel betekent voor heel veel mensen en dat jonge mensen
meer houden van de lichte muziekgenres. Nieuwe muzikale wegen inslaan is daarom ook belangrijk. Maar
er moet wel beter samengewerkt worden tussen voorgangers en kerkmusici. En er mag meer geïnvesteerd
worden in het elkaar en samen leren zingen en musiceren. Enkele respondenten spreken over de
veranderende lokale liturgiecultuur: Niet alleen meer eenrichtingverkeer (bijvoorbeeld vanuit een
voorganger), maar ook levendige bijdragen (muziek, tekst, gebaar) van gemeenteleden in een viering.
Een klein selectie uit overige opmerkingen & vragen in de enquête: Bezoldiging van kerkmusici blijft
problematisch, de lokale praktijk is zeer divers. Veel instemming en steun bij de respondenten om regionaal
sterk te gaan netwerken en samenwerken en zodoende meer lijn en kwaliteit te brengen in het
ondersteuning van de kerkmuziek. Er is een sterke teruggang in kennis van de inhoud van liturgie en
kerkmuziek, ook bij professionals in de kerken. Het is van groot belang elkaar te blijven voeden met de
historische, technische, theologische en spirituele aspecten van liturgie en kerkmuziek, juist nu er in
curricula daarvoor nauwelijks meer aandacht is.
Persoonlijke conclusies
Gebed en lofprijzing raken in onze samenleving gemarginaliseerd, maar betrokkenen beseffen dat muziek
het belangrijkste instrument is in de liturgie: 70 % van de liturgie wordt namelijk gezongen.
Liturgie en muziek dragen wezenlijk bij aan de gemeenschapszin en, idealiter, aan de ‘inclusiviteit’ van kerk
en samenleving. Maar kerkmuziek staat niet bovenaan in de beleidsvoornemens van kerken, waarin
economische vragen krijgen voorrang boven bezielende energie. De PKN reserveert aanzienlijke bedragen
voor ‘pioniersplekken’, maar is gestopt met investeren in de kerkmuziek. De actuele online-enquête van de
PKN-synode bewijst hoe belangrijk kerkleden liturgie en eredienst vinden: 46 % vindt inspiratie in de
muziek in de kerkdienst, en 50 % verlangt naar verandering in de liturgie. Uitdaging voor de kerken is om
liturgie op vruchtbare en betekenisvolle wijze aansluiting te vinden bij persoonlijke en maatschappelijke
levensvragen en muziek en kunst als bouwstenen te gebruiken voor een liefdevolle leefgemeenschap. Onze
samenleving is doordrongen van muziek. Het belang van het behoud van goede liturgische muziek ligt in de
spirituele energie die in muziek zit en die van grote betekenis is in de levensverhalen. Klaagliederen,
protestsongs, heilige stilte oog in oog met de immense nood in de wereld hebben een legitieme functie in
onze samenleving. Bij ernstige gebeurtenissen grijpen mensen naar rituelen, een stille tocht, een eerbetoon
met bloemen. De ontmoeting met God in de christelijke traditie mag zichtbaar blijven ook in het publieke
domein, zonder bekeringsmotieven, maar vanzelfsprekend.
In onze levensdagen sluiten muziekscholen en orgelopleidingen de deuren, omdat er onvoldoende geld of
studenten beschikbaar zijn. Toch musiceren sinds jaar en dag amateurorganisten, zangers, koren en
instrumentalisten in de liturgie, in wekelijkse vieringen en bij bijzonder gelegenheden.
Het is mijn streven om er alles aan te doen om de actieve kerkmuziek, vocaal en instrumentaal, zo te
steunen en te begeleiden dat gebed en lofprijzing een onmisbaar deel blijven uitmaken van ons dagelijkse
leven. Om de kwaliteit van die kerkmuziek te blijven stimuleren en tijdig te anticiperen op vergrijzing is
gecoördineerde samenwerking is wenselijk en daartoe zien we op verschillende plaatsen in Nederland
initiatieven ontstaan.
Conferentie 11 april Buitenpost
Om nieuwe initiatieven en ideeën te oogsten heb ik met een flink aantal organisaties op 11 april een
conferentie belegd in Buitenpost, waar we de toekomst van de kerkmuziek in Noord Nederland onder de
loep namen.
Jelle Rollema en Auke de Boer, n.a.v. de studiedagen voor organisten in Fryslân: “Op 15 mei 2013 bereikte
ons als Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek PKN Fryslân een hartenkreet van een organist: ‘Wie helpt ons
als amateurs met het nieuwe liedboek? Het kan toch niet zo zijn dat de protestantse kerk en de andere
kerkgenootschappen een nieuw Liedboek in gebruik nemen en dat wij ons als amateur-organisten er maar
mee moeten redden?’ Hij had gelijk vonden wij. Je kunt je niet zomaar een nieuwe liedboek over de
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kerkmuur gooien, met een briefje erbij met de tekst: Help uzelf! Veel succes! Vriendelijke groeten, de
Synode. Een uitdaging dus voor ons als Beraadgroep om de kerkmusici te helpen. We hebben in het
voorjaar van 2014 drie identieke studiedagen gepland, en toen werd het spannend, want zou er wel
belangstelling voor zijn? Hoeveel mensen zouden zich aanmelden? Tien mensen per studiedag vonden we,
gezien de kosten, wel het minimum aantal deelnemers. De belangstelling overtrof onze stoutste
verwachtingen. De aanmeldingen bleven maar binnenstromen. Na rijp beraad besloten we dat ongeveer
dertig mensen per studiedag het maximum moest zijn. Een extra studiedag in september was nodig om alle
aanvragen te kunnen honoreren. We ontvangen zeer veel lovende reacties van de cursisten. Ze waren blij
dat de PKN hen deze studiedag aanbood, dit voelde ook als erkenning van hun taak door de kerk. En de
cursisten waren zeer blij met de tips en adviezen over het musiceren.”
Stef Tuinstra, organist te Groningen en leider van de Noord Nederlandse Orgelacademie, sprak over de
orgelcultuur in Nederland. “Enerzijds wordt flink geïnvesteerd in orgelbouw en orgelrestauratie, maar dat is
anders m.b.t. het orgelspel. Er is relatief weinig focus op hoog opleidingsniveau en bijbehorend passende
salariëring, met name in de kerken. De mede daarvan afhankelijke conservatoriumopleidingen zijn daarom
noodgedwongen zover ingekrompen dat er in de nabije toekomst onvoldoende aanwas meer is van vakorganisten. Orgelspelkunst is vooral een amateurkunst geworden terwijl goed en artistiek orgelspelen juist
het hoogst denkbare talent en vakmanschap vereist wil het orgel als muziekinstrument het publiek kunnen
overtuigen. Amateurorganisten voelen zich vaak verweesd binnen de kerk omdat het orgel in toenemende
mate een negatief beeld krijgt, terwijl men het nog steeds volkomen vanzelfsprekend vindt dat ‘het orgel
speelt’.” Stef Tuinstra pleit voor educatieprojecten en goede facilitering om de cultuur van orgels en
orgelmuziek in de samenleving te blijven aanbieden en integreren. Dit vraagt van kerken dat ze meer
professionaliseren op het gebied van de organisatie van cultuuractiviteiten en het laten zien van wat men
in huis heeft. Verder beveelt hij aan om amateurorganisten verder te scholen in orgelregistratiekunst en
orgelspel en hen voor hun taak een redelijke vergoeding te geven. “We moeten adequaat investeren in de
nieuwe aanwas van het bestand van amateurorganisten: Zorg voor een zo laag mogelijke drempel voor
jongeren die piano spelen en belangstelling krijgen voor het orgel. Maak leerscholen voor het zelf
harmoniseren met eenvoudige akkoordsymbolen van melodieën van uiteenlopende aard en stijl in
combinatie met een goede en smaakvolle registratiepraktijk. Stel orgels gratis ter beschikking voor studie
voor eigen organisten én voor mensen van elders. Monumentwaardige orgels zijn grotendeels met behulp
van gemeenschapsgeld gerestaureerd. Een goed beheer organiseren is niet moeilijk en kost ook niet veel
tijd.”
Ideeënoogst
Naast de bekendmaking van de resultaten van mijn enquête hebben diverse deelnemers aan de
conferentie ideeën aangedragen die ter zake doen. Ik noem er een aantal:
Er gebeuren lokaal hele mooie dingen op het gebied van liturgie, orgelcultuur, architectuur, geestelijke
muziek, culturele cross-overs. Al die activiteiten kunnen veel breder bekend gemaakt worden (internet):
Men brengt elkaar op goede ideeën, wisselt deskundigheid uit, succesvolle activiteiten zullen zich
verspreiden.
Bouw een website om te netwerken, uitwisselen van materiaal, koppelen van deskundigheid (bijvoorbeeld
tussen gediplomeerde en niet-gediplomeerde musici), netwerken met opleidingsinstituten, samenwerken
in de regio.
We mogen blijven investeren in de scholing van amateur-kerkmusici; de passie voor orgelspelen blijven
benutten. We mogen de kerken blijven aanspreken om deze scholing financieel mogelijk te maken en
opnieuw te pionieren, omdat kerkmuziek en liturgie onmisbaar zijn voor een vitale kerk.
Kerkgebouwen moeten zoveel mogelijk open zijn en orgels toegankelijk en bespeelbaar, met als doel zoveel
mogelijk serieus belangstellenden in contact te brengen met kerk- en de orgelcultuur.
Een van de conferentiedeelnemers ontwikkelde een puzzelspel voor kinderen om thuis te raken in
historische kerkgebouwen en gaat dit binnenkort in actie brengen.
Initiatief
Ik zie op dit moment vooral het particuliere initiatief voorrang nemen in de kerkmuziek. In België is daaruit
het Vlaams Centrum Liturgische Muziek (VCLM), een dienstencentrum ten behoeve van de liturgische
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muziek in Vlaanderen ontstaan. In ons land lanceerde de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek
(ISOK) onlangs het concept van een (virtueel) Huis voor de Kerkmuziek. In Noord Nederland vinden
theologen en musici elkaar in nieuwe netwerkgesprekken waarin concrete plannen worden ontwikkeld
voor de kerkmuziek. Dit is denk ik het juiste moment om de nieuwe particuliere initiatieven met elkaar te
verbinden en met adequate coördinatie in Nederland een nieuwe structuur voor de kerkmuziek mogelijk te
maken. Daarbij valt ook te denken aan een regionaal of landelijk ambassadeur voor liturgie en kerkmuziek,
boven-kerkelijk, oecumenisch. Ik pleit er wel voor om de ondersteuning van liturgie en kerkmuziek ook
regionaal te coördineren. Voorbeeld: een amateurorganist uit Fryslân zal niet snel een orgelcursus in
Utrecht gaan volgen, maar is wel enthousiast voor een hele studiedag te Wolvega en meldt zich graag aan
voor orgelinstructie door een gekwalificeerde docent in een kleine studiegroep op zijn/haar ‘eigen’ orgel.
Persoonlijk wil ik nader onderzoeken of een vouchersysteem van de grond te tillen is: Kerken kunnen een
kerkmuziekvoucher aanschaffen en die cadeau geven aan kerkmusici, die daarvoor scholingsmodules
kunnen gaan volgen. Een nieuw samenwerkingsverband zorgt voor de bewaking van de kwaliteit van de
scholing. Daarnaast baart de verschraling van kennis en deskundigheid op het gebied van liturgie en
kerkmuziek mij zóveel zorgen dat ik overweeg om met een klein team curricula te gaan aanbieden op de
volgende domeinen: orgelbegeleiding samenzang, liturgiegeschiedenis, kennis van kerkmuziek, liturgische
koorzang en voorgaan in de liturgie(workshops, werkweken, studiedagen). Deze curricula zijn bedoeld voor
kerkmusici (instrumentalisten, koordirigenten, zangers), beleidsmakers en (aankomende) voorgangers en
geestelijken.
In een sterk veranderende kerkmuziekcultuur moeten we nu niet teveel aan het toeval overlaten, maar
particuliere initiatieven nemen, goed samenwerken, met weinig overheadkosten scholing aanbieden en
kerkgenootschappen daar positief en financieel bij betrekken als vaste partners.
Drs. U. Tjallingii, theoloog en musicus
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