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WOORD VAN DE REDACTIE
Op het moment dat ik dit schrijf zit de zomervakantie voor de scholen er in Noord Nederland bijna op. En
juist in deze laatste week is er sprake van een hittegolf. Temperaturen ver boven de dertig graden. Het is
niet anders en we moeten het er mee doen.
Ook met het Coronavirus moeten we het nog steeds doen, maar door ons allemaal aan de maatregelen te
houden, hopen we het in Nederland en ook daarbuiten in te kunnen perken. Maar dat kan alleen door ons
aller inzet.
Vanaf 1 juni konden we gelukkig weer naar de kerk. Wel wat anders dan voorheen, maar toch. Want ook
hier gelden diverse maatregelen. Door deze maatregelen is het voor ons onmogelijk om dit jaar een
kerkmuziekdag voor koorleden te organiseren. Daarvoor in de plaats komt er een dirigentenmiddag. Lees
verder in deze Punctum voor de details.
Daarnaast zijn er in deze tijd al 3 nieuwe missen gecomponeerd. Aan alle 3 besteden we in deze Punctum
aandacht (soms wat korter, soms wat langer). Het zijn mooie missen om uit te voeren.
Voor de komende periode hoop ik dat de koren (op 1,5 mtr.) weer op kunnen starten, zodat we de lofzang
Gods weer met de koren op gang kunnen brengen.
Boudien Janssen, eindredacteur Punctum
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KERKMUZIEKDAG OP ZATERDAG 17 OKTOBER 2020 IN DE SINT FRANCISCUSKERK
TE FRANEKER GAAT NIET DOOR
Op zaterdag 17 oktober 2020 zou door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom
Groningen-Leeuwarden) weer een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden. Deze keer in de Sint
Franciscuskerk in Franeker. Gezien de RIVM richtlijnen is het eigenlijk onmogelijk om deze dag te
organiseren, daarom wordt de kerkmuziekdag verplaatst naar zaterdag 9 oktober 2021. Locatie blijft de Sint
Franciscuskerk in Franeker.
Noteert u de datum alvast!

ZATERDAG 17 OKTOBER 2020, CURSUSMIDDAG VOOR DIRIGENTEN.
Dit najaar organiseren wij wel een cursus- en toerustingsmiddag voor dirigenten werkzaam in de RK-liturgie
in ons Bisdom.
Onder leiding van kerkmusicus, dirigent en organist Mark Heerink kunnen dirigenten zich deze middag
verder gaan bekwamen in:
•
•
•

stemvorming
repetitietechniek
slagtechniek.

De bestuursleden van de SGGL zullen deze middag samen met de aanwezige cursisten als practicumkoor
fungeren.
De cursusmiddag is van 13.00 tot uiterlijk 17.00 uur en zal plaatsvinden in de kerk van de H. Geest te
Heerenveen (Crackstraat 11-13). U bent vanaf 12.45 uur van harte welkom.
Er is maximaal plaats voor 5 dirigenten (per dirigent is ongeveer 30 minuten beschikbaar). Meldt u zich dus
snel aan (uiterlijk voor 1 oktober 2020) voor deze unieke gelegenheid om u verder te bekwamen als
dirigent.
U wordt gevraagd om met het practicumkoor te gaan inzingen (maximaal 5 minuten per deelnemer) en een
vierstemmig koorwerk SATB naar eigen keuze in te studeren (ongeveer 25 minuten per deelnemer).
Er zijn geen kosten aan deze middag verbonden. Voor koffie/thee wordt gezorgd. Er wordt wel een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Uiteraard zullen de dan geldende RIVM richtlijnen zorgvuldig worden
opgevolgd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mark Heerink via e-mail: m.heerink@planet.nl
Voor de aanmelding kunt u contact leggen met: Cecilia Bekema (0515-573286 en/of cecilia-b@home.nl).
Alle nadere details hoort u zo spoedig mogelijk na 1 oktober 2020 van ons.
Met vriendelijke groet,
Bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden
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ORGANISTENDAG IN 2021 IS GEPLAND OP 29 MEI
Helaas kon onze Organistendag op 16 mei 2020 in de Sint Franciscuskerk in Wolvega geen doorgang vinden,
i.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus. Er is inmiddels een nieuwe datum bekend.
Wij hopen op 29 mei 2021 de Organistendag weer te kunnen organiseren. Locatie blijft Sint Franciscuskerk
te Wolvega.

ORGELCONCERTEN IN DE SINT MARTINUSKERK IN SNEEK
Maandag 14 september 20.00 uur door Jan Verschueren, o.a. organist van de Hartebrugkerk in Leiden en
van de T. U. te Eindhoven
Maandag 28 september 20.00 uur door Bob van der Linde, organist van de Martinikerk in Sneek. In de
Leeuwarder Courant van 23 juli jl. verscheen een artikel over hem met als titel: “De jonge meester in orgel
en beiaard”.

BRONNEN
Gisteren zag ik het voor de zoveelste keer: naast de televisie, die aanstaat, heeft mijn vrouw het erg druk
met haar mobieltje. Nee, het gaat hier niet om of over mijn vrouw maar het bracht mij op de gedachte
hoeveel informatie wij op dit moment ontvangen of misschien beter gezegd: uit hoeveel informatie wij
kunnen kiezen, uit hoeveel bronnen wij kunnen putten. Mijn vrouw is niet de enige: ik zie veel dat mensen
in gesprek tegelijk op hun telefoon kijken. Hoe krijgen we het voor elkaar meermaals met verschillende
bronnen tegelijk bezig te zijn. Multitasking? Hoe bedoelt u: het is een drukke wereld? Wie kan dezelfde
aandacht geven aan meerdere informatiekanalen tegelijk? Nou, ik niet.
Je zou kunnen zeggen dat er veel, té veel bronnen zijn in deze tijd: de televisie, ons mobieltje, de radio
(voor wie er nog een heeft), onze PC of laptop en ook nog: onze medemens de buurman, de buurvrouw,
vriend, vriendin of familie, een boek. Het lijkt heel wat maar als ik er over nadenk is het samen te vatten in
3 bronnen: klanken (muziek), woorden (teksten) en beelden (foto, film, televisie): Horen, Zien en Spreken.
Jazeker, onze zintuigen worden hiervoor tamelijk veel gebruikt of belast zo u wilt. Een waar bombardement
van alles wat er om ons heen gebeurt en zeker niet in de laatste plaats: we zoeken het ook op. Hoeveel
honger hebben onze hersenen naar geluid en beeld?
Hé, sla ik er niet een over: het woord, het te lezen
verhaal of artikel in boek of krant?
Laat ik eens naar mijn eigen hersenhonger kijken.
Voor mijn gevoel is tegenwoordig bijna alles te
vinden in één bron: het internet, met de meest
bekende ‘profeet’ Microsoft als voorziener van
mogelijkheden. En de meest bekende gebruiker:
Google, een ‘zoeker’ die ons vrijwel alles wat wíj
(willen) zoeken in een fractie van een seconde op
het scherm toont. Als voorbeeld neem ik de
internetpagina van de Concertzender. (O, die kent u
niet?, dan zou ik gauw even kijken). Ik kwam ze op
het spoor door te zoeken naar gregoriaanse
gezangen, zeg maar een soort van persoonlijke
hersenhonger, ik zing nu eenmaal graag
gregoriaanse gezangen en vond deze in het
programma ‘De Duif van Gregorius’. Recent ontdekte ik het programma ‘Kairos’, een bijzonder programma
met een bijzondere naam. Het genre muziek is eigentijdse meditatieve muziek, voor mij een nieuwe bron.
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Kairos staat in verband met Chronos. Beiden zijn figuren uit de Griekse mythologie waarbij
Chronos staat voor de lineaire, meetbare tijd, onze kloktijd. Kairos is de jongste zoon van Zeus. Bij
Kairos gaat het om de innerlijke tijdsbeleving. Hiervoor is aandacht, rust en concentratie nodig.
Chronos en Kairos zijn dus twee gezichten van tijd waarbij Chronos overduidelijk in ons leven aanwezig is
maar Kairos steeds vaker ver te zoeken is. Het zijn de momenten waarop we dagdromen, voor ons
uitstaren, een wandeling of fietstocht door de natuur maken of wanneer we geconcentreerd naar muziek
luisteren. Mediteren, bezinnen, reflecteren, de tijd nemen en het idee van tijd verliezen. Maar wie neemt
nog de moeite om zich in al die, via de vele media opgezochte informatie, te verdiepen, de aandacht te
geven en er zich op te concentreren? Veel van wat we opzoeken gaat vaak vluchtig langs ons heen. Dus wat
blijft er over van de informatie die mijn vrouw kon horen op de televisie en wat ze zag op het scherm van
haar telefoon?
Wat mij betreft: het luisteren naar instrumentale meditatieve muziek is voor mij een onmisbare bron. Maar
ook het lezen van het geschreven woord is voor mij een belangrijke bron. Zoals het boek ‘Profielen van
ethiek’ dat ik op vakantie meehad en mijzelf eens lekker kon verdiepen in het gedachtengoed van
Aristoteles. Een boek, papier, een tastbare bron die geduldig wacht op elke ontmoeting met mijn ogen en
gedachten, mijn beleving van tijd en eeuwigheid, een bron tot herbronning.
Jos Manshande (oud-bestuurslid NSGV)

KOREN IN DE COVID-19 PERIODE
En toen was er de richtlijn van de bisschoppen: 'We mogen weer naar de kerk met maximaal 30 personen,
we zitten op 1,5 meter afstand van elkaar in de kerkbanken, geen samenzang, de zang mag door een cantor
verzorgd worden en die moet op minimaal 6 meter afstand staan.’ Heel wat anders dan dat we in veel van
onze parochiekerken gewend waren! Vaak was er een koor of was er samenzang. Hoe is er in ons bisdom
invulling gegeven aan deze nieuwe situatie? 'Wij hebben hier een groep van 12 dames die zingen,' vertelt
Sip Boelens, dirigent van het Clemenskoor van het Sint Clemensrectoraat op Ameland. ‘Eens in de drie
weken repeteren we de bijzonderheden en op
zondagmorgen komen dan 6 dames zingen. We
proberen zelfs ook meerstemmig te zingen. Normaal
doen we dat vierstemmig met het hele koor, maar
als je alleen sopraan en alt hebt moet je de partij wel
een beetje aanpassen. Gelukkig is het orgel er ook bij
om de andere stemmen dan te spelen. Zo hebben we
tijdens de sluiting van de kerk missen verzorgd op
internet en nu dan sinds 1 juli ook weer met publiek.’
Ook in de Gerardus Majellakerk in Barger Oosterveld
was het ‘schakelen’.. Sinds mensenheugenis zingt
daar ieder weekend het Gemengd koor of het Dameskoor, en nu ineens moest het anders. Het fenomeen
‘Cantor' was er niet bekend, maar na een oproep van de dirigent van het koor hebben zich een 6-tal
mensen vanuit het koor (en zelfs één van de lectoren) opgegeven om als Cantor te gaan zingen in de Heilige
mis. Wel is het fijn om als duo te zingen, dat zingt toch wat zekerder dan alleen.
‘Wij zijn begonnen met één zanger, want dan was
er meer plek over voor de mensen die naar de Mis
wilden komen. Er was immers maar plaats voor 30
personen en ons koor staat achterin de kerk, tussen
de mensen,’ vertelt Louis Lukassen van het
Ceciliakoor van de Sint Franciscuskerk in Groningen.
‘Nu de regels wat versoepeld zijn hebben we
inmiddels twee zangers. In de kathedraal hebben ze
nu een koortje van 8 personen samengesteld, steeds
2 per stemgroep. Daar is ook meer ruimte en dat
koor zingt boven bij het orgel.’
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Pastoor Albert Buter, van de Heilige Norbertusparochie in Oost-Groningen vertelt: ‘Sinds enkele
weken wordt in twee van onze geloofsgemeenschappen, Veendam en Winschoten, de zang
verzorgd door een aantal cantors, begeleid door een organist. De vaste gezangen worden
gezongen en zoveel mogelijk ook op de andere muzikale momenten in de liturgie. Na de zomervakantie
leggen we die vraag ook voor aan de koren van de locatie Hoogezand-Sappemeer. De koren van Nieuwe- en
Oude Pekela hebben in overleg met hun organist besloten voorlopig niet te zingen.
Ondanks dat we als katholieken niet bekend staan om onze uitbundige zang, vinden veel mensen het toch
jammer dat ze niet mee kunnen zingen. Maar zoals bij zoveel coronamaatregelen hebben we weinig keus
wat dat betreft en zijn we in ieder geval blij dat we weer samen kunnen komen om te vieren.’
Anton Lukassen, bestuurslid NSGV

NIEUWE MISSEN, GESCHREVEN IN CORONATIJD
Missa “In tempore angustiae” van Frans Bullens
Speciaal voor de cantor heeft de KISG (Bisdom Den
Bosch) heel recent een compositie-opdracht verstrekt
aan Frans Bullens: vaste gezangen voor cantor en orgel.
De Missa In Tempore Angustiae; in tijd van nood. De
KISG beoogt daarmee dat een nieuwe miscompositie
motiverend en stimulerend zal zijn voor iedere
(aankomend) cantor.
Voor de PDF en muziekbestanden: https://www.kisg.nl/373/missa-in-tempore-angustiae-vaste-gezangenspeciaal-voor-de-cantor-en-organist/

Missa in simplicitate - Hans Leenders
Hans Leenders (1965) componeerde zijn eenstemmige Missa in Simplicitate
speciaal voor het koor van de Onze Lieve Vrouw 'Sterre der Zee' Basiliek te
Maastricht. Hij schreef het in april 2020, op het hoogtepunt van de Covid-19
pandemie, en wilde zo zijn koorleden bemoedigen, inspireren, een hart onder de
riem steken. Hij droeg het ook op aan het Basilicakoor.
Deze mis is bestemd voor de praktijk, kan desnoods zonder dirigent worden
uitgevoerd, en komt volkomen tot haar recht als de koorleden bij de uitvoering de
nodige afstand tot elkaar moeten bewaren. De componist arrangeerde, op
praktische gronden, de éénklaviers orgel zonder pedaal-begeleiding voor strijkkwartet.
Missa in Simplicitate is geschreven voor midden- en hoge stem, maar een versie voor lagere stem kan
worden geleverd.
• Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (partituur), Bestelnummer: Asc. 1723
prijs: € 8,75
• Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (koorpartij), Bestelnummer: Asc. 1724
prijs: € 1,85
• Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (één toon lager, partituur),
Bestelnummer: Asc. 1725, prijs: € 8,75
• Missa in Simplicitate voor solist of eenstemmig koor en orgel (één toon lager, koorpartij),
Bestelnummer: Asc. 1726, prijs: € 1,85
Voor informatie en bestellingen: Ascolta Music Publishing (Houten - The Netherlands)
www.ascolta.nl - info@ascolta.nl

6

Missa Corona van Wouter van Belle
Een nieuwe Nederlandse miscompositie
Sinds 1 juni kan er weer in onze kerken worden gezongen. Samenzang is helaas nog niet mogelijk maar zang
door een cantor of een kleine koorgroep is toegestaan. Deze beperking in het zingen maakt meerstemmige
missen bijna onmogelijk. Natuurlijk kennen we al decennialang de vaste gezangen uit de Markusmis, de
Paus Johannesmis en de Missa ad modum Gregorianum. In de loop van de jaren hebben ze hun kwaliteit
bewezen en zijn het geliefde melodieën geworden.
De bijzondere Coronatijd, niet in de laatste plaats voor de kerkmuzikale praktijk, heeft de Utrechtse
organist en componist Wouter van Belle er toe gebracht aan het repertoire van Nederlandstalige
misordinaria een nieuwe toe te voegen: de Missa Corona. De miscompositie vindt haar oorsprong eigenlijk
in een grapje. Een koorlid van de Capella Majellana, waar Van Belle’s vrouw Sonja Roskamp dirigente van is,
vroeg grappend aan Wouter van Belle of het niet eens tijd was voor een Coronamis. En het grapje werd een
serieuze compositie.
Bezetting
De Missa Corona is gecomponeerd voor een minimale
bezetting van zangers. In deze tijden van Corona kan de mis
worden gezongen door een cantor of een kleine koorgroep.
In die laatste bezetting kan de eenstemmige zangpartij, in
voor- en nazang, door hen worden uitgevoerd. Op een later
moment, in muzikaal betere tijden, kan de mis ook worden
uitgevoerd door een cantor en volk of koor(groep) en volk.
De mis kan worden uitgevoerd met orgel of piano.
Hoewel de miscompositie een Latijnse titel mee kreeg koos
Wouter van Belle er bewust voor om Nederlandstalige mis
te schrijven. In het Nederland Dagblad zegt hij hier zelf het volgende over: ‘Er zijn nog vrij weinig
kwalitatief goede Nederlandstalige missen. En ik merk dat vooral jongere katholieken niet per se klassieke
muziek willen horen, maar behoefte hebben om zelf zingend te geloven en belijden. Ze willen meer beleving
in het zingen krijgen en zoeken dat vaak in bijvoorbeeld Taizéliederen. Die formules vind ik als musicus
echter wel wat simpel.
Mijn vrouw en ik werken in een “klassieke” koorcultuur, waar Latijn de norm is. Daar heerst koudwatervrees
als het gaat om een meer modern en Nederlandstalig repertoire. Wij willen graag investeren in
toegankelijke en kwalitatief goede Nederlandse muziek. Het is lastig om goed zingbaar Nederlands te
componeren, maar volgens diverse zangers is dat mij met deze mis gelukt.’ Over de uitvoeringspraktijk, en
op de vraag of een parochie nog speciale zang- of orgeltalent in huis moet hebben om de Missa Corona te
gebruiken zegt Van Belle in datzelfde interview het volgende: ‘ ‘Niet echt. Wel moet je een echte zanger
hebben die de mis uitvoert: iemand die in zijn of haar zang ook een lijn kan aanbrengen. Ik heb deze mis ook
voor kerkgangers goed zingbaar willen maken: niet te hoog of te laag en ritmisch ook niet ingewikkeld. Het
karakter van de muziek past bij de plek die de liederen in de liturgie innemen. Het ‘Heer, ontferm U’ is een
smeekgebed en het ‘Heilig, heilig, heilig’ klinkt als een echte aanroeping. Ik heb dat met eenvoudige
middelen in de muziek willen leggen, zonder dat het flauw wordt. Je moet het niet na één keer zingen al zat
zijn. De zangeressen in het koor van Sonja hebben veel ervaring. Ze vertellen het me ook eerlijk als ze iets
wat ik componeer niet goed vinden. Ze zijn positief over deze mis.’
Een pandemie, een heilige en een (muzikaal) kroontje
De mis is geschreven gedurende de Covid19-epidemie en zonder die mondiale epidemie zou hij wellicht
niet het levenslicht hebben gezien. De titel van de mis herinnert dan ook aan het coronavirus en de
bijzondere tijd waarin we nochtans verkeren. Maar de ondertitel van de mis verraadt de werkelijke
naamgeefster van de mis: de heilige Corona. De heilige Corona van Egypte (Egypte of Syrië, circa 160-177)
was een christelijke martelares. Ze wordt vereerd in Italië, Oostenrijk en Zuid-Duitsland. In 2020 werd deze
grotendeels vergeten heilige opnieuw bekend doordat Reuters en in navolging The New York Times over
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haar bestaan berichtten in relatie met de coronapandemie. Ze werd door het persagentschap
foutief als patroonheilige tegen epidemieën genoemd. Dit gaat terug op het feit dat de
plattelandsbevolking van Wenschel, een bedevaartsoord rond haar cultus, haar aanriep tegen
ziektes onder hun vee. Corona betekent ‘kroontje’. Die wetenschap heeft Wouter van Belle op muzikale
wijze verwerkt in zijn compositie. Want hoewel de mis eenstemmig is heeft hij op enkele plekken een
bovenstem geschreven. Hier fungeert de bovenstem als een ‘corona’, als een ‘kroontje’ op de melodie.
Over de componist
Wouter van Belle (1958) studeerde orgel en piano aan het (voormalige) Nederlands Instituut voor
Kerkmuziek en is sinds 1985 hoofdorganist van de Sint Catharinakathedraal in Utrecht en begeleider van
het Kathedrale Koor. Ook het Utrechts Toonkunstkoor en het Haagse Residentie Bachkoor hebben hem als
begeleider. Hij schrijft zowel muziek voor liturgisch gebruik als voor concertante uitvoeringen, van
acclamaties en liederen tot cantates. Recente, grote composities zijn de 'St.-Janshymne', een feestelijk
motet voor koor en orgel voor het feest van Johannes de Doper (2014) en de ‘Martinuscantate’ voor
bariton, koor en orgel (2018).
Eind juli werd bekend gemaakt dat Wouter van Belle de Willem Vogelprijs ontvangt voor zijn oeuvre. De
prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door Stichting De Vertaalslag en is vernoemd naar de protestantse
kerkmusicus Willem Vogel die in 2010 op negentigjarige leeftijd overleed. Het is de tweede keer dat de prijs
wordt uitgereikt. De eerste keer mocht Aart de Kort hem in ontvangst nemen. In het Nederlands Dagblad
(23 juli 2020) motiveert kerkmusicus Anton Vernooij de keuze voor Van Belle: ‘Hij brengt in zijn muziek op
bijzondere wijze een verbinding tot stand tussen kerk en wereld en legt de zingende mens van vandaag een
religieus lied in de keel, dat hem geheel en al zichzelf doet blijven.’
Méér informatie
Muziekvoorbeelden vindt u op de persoonlijke site van Wouter van Belle: www.woutervanbelle.nl
Het ‘Heer ontferm U’ is hier te beluisteren:
Het ‘Eer aan God’ is hier te beluisteren:
Het ‘Heilig’ is hier te beluisteren:
Het ‘Lam Gods’ is hier beluisteren:

https://vimeo.com/431007992
https://vimeo.com/439191991
https://vimeo.com/438007890
https://vimeo.com/432139285

Voor meer achtergrondinformatie zie het artikel in het Nederlands dagblad:
‘Wouter van Belle schreef een toegankelijke ‘Coronamis’ voor katholieke vieringen’, door Remco van
Mulligen, 14 juli 2020

GREGORIUSBLAD
Het Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws, achtergrondinformatie, opinies,
muziekbesprekingen, interviews, historische artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan
hedendaagse liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de
verschillende kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor
jongeren en kinderen, gregoriaans. Tweemaal per jaar ontvangen de abonnees een
muziekbijlage (van 32 bladzijden) met daarin bladmuziek van nieuwe liturgische
composities!
Het Gregoriusblad richt zich op kerkmusici, pastores, liturgisten en allen die op de
hoogte willen blijven van recente ontwikkelingen in de liturgische muziek. Het
Gregoriusblad is een uitgave van Gooi & Sticht in samenwerking met de Nederlandse
Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Bezoek ook eens de website van het
Gregoriusblad, u kunt daar extra materiaal vinden, audio-muziekvoorbeelden en de
besproken orgels beluisteren.
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Jaarabonnement (4 nummers + 2 muziekbijlages) => € 51,00.
Proefabonnement (2 nummers) => € 19,50
Los nummer => € 12,00 (excl. verzendkosten)
Losse Muziekbijlage=> € 16,25 (excl. verzendkosten)
Van harte aanbevolen voor iedereen die betrokken is bij en op de hoogte wil blijven van alle recente
ontwikkelingen in de liturgische muziek.

DOCUMENTATIE NEDERLANDS- EN LATIJNSTALIGE
KERKMUZIEK
ontwikkeld door de NSGV
✓
LITURGISCH REPERTOIRE OPSPOREN VOOR ELK TYPE
LITURGIEVIERING
✓
NEDERLANDS, LATIJN(!) EN ANDERE TALEN
✓
DONEK 3 MAANDEN GRATIS

DONEK
•
•
•
•
•
•
•

DONEK staat voor Documentatie Nederlands- en Latijnstalige Kerkmuziek en is ontwikkeld door de
NSGV.
DONEK is een programma op internet waarmee alle Nederlandstalige eenstemmige en
meerstemmige liturgische muziek kan worden opgezocht.
Er kan naast Latijn ook anderstalige muziek worden opgezocht met een link om deze meteen gratis
te downloaden!
In DONEK vind je alle gezangen voor elk type liturgieviering op zon- en feestdagen; weekdagen;
aansluitend bij leesroosters, Bijbelteksten of diverse thema’s.
DONEK geeft alle denkbare informatie over ruim 25.000 titels, waaronder uitgevers, begeleidingen,
meerstemmige bewerkingen, componisten enz. geschikt voor elk type koor en iedere denkbare
bezetting.
In DONEK vind je bij veel titels ook het geluidsvoorbeeld.
DONEK is bedoeld voor RK. en PKN.

DONEK kost € 25,00 per jaar
Een abonnement afsluiten kan individueel maar ook per parochie of gemeente. Stuur een bericht naar
ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: “abonnement DONEK”.
EERST DONEK GRATIS PROBEREN?
Stuur een bericht naar ondersteuning@donek.nl o.v.v. naam en adresgegevens en de mededeling: “3
maanden gratis DONEK”. Je ontvangt een toegangscode die 3 maanden functioneert.
Meer info op www.donek.nl of www.nsgv.nl

DE CURSUS GREGORIAANS VOOR BEGINNERS
Veel mensen weten inmiddels dat Herman Finkers behalve een cabaretier ook een gelovig mens is en dat
hij het gregoriaans een warm hart toedraagt. Hij heeft zich zelfs verdiept in de semiologie van het
gregoriaans bij Frans Mariman, een bezielende dirigent en een icoon op het gebied van gregoriaans. In
2016 experimenteerde Finkers samen met de dames van Wishfull Singing de mis in Mysterium wat
gezongen werd in een eigen aanpak. En hij bleef verder experimenteren met meezingmissen waarbij de
stukken die men mee kon zingen ook online kon instuderen.
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Tijdens de coronacrisis organiseerde hij een cursus Gregoriaans voor beginners met medewerking
van zijn vertrouwde koortje Wishfull Singing. De cursus bestond uit een webinair, 5 online
cursussen en een afsluitende vesperdienst waarin je thuis mee kon zingen. De kosten bedroegen
slechts € 15,00 en je kreeg nog eens € 12,50 korting op de CD In Mysterium als je die er bij bestelde.
Om de musici in deze coronatijd een steuntje in de rug te geven stapte ik ook in. En uiteraard was
nieuwsgierigheid ook een drijfveer. Aangezien ik mij zelf zeker niet tot een beginnende zanger beschouwde
op gebied van het gregoriaans was deze beginnerscursus waarschijnlijk toch niet aan mij besteed. Die
woorden heb ik dus terug moeten nemen.
Het was een leuke cursus, niet moeilijk, maar verrassend. Je leerde simpele antifonen, een Kyrie en het Ubi
Caritas. De afsluitende vesperdienst, die je live kon volgen, was een concert op zich en tijdens deze dienst
kon je thuis de dingen meezingen die je had ingestudeerd. „Zing gerust mee, we horen u toch niet”: zei
Finkers. Bovendien was er gelegenheid om online allerlei vragen te stellen die via de chat werden
beantwoord. Ik kreeg zelfs enkele dagen er na nog uitgebreid uitleg via de mail.
De dames van Wishfull Singing zijn geschoolde zangeressen die een conservatoriumopleiding hebben
afgesloten. De kennis over het gregoriaans werd bijgespijkerd door Jerry Korsmit, die jarenlang de Schola
Cantorum Amsterdam dirigeerde. Het gregoriaans wat gezongen wordt is van vroeg middeleeuws tot de
nieuwe graduale novum. Wat zit daar voor verschil in vraagt u zich misschien af? Ik kan moeilijk in een paar
regels de geschiedenis van het gregoriaans uitleggen, maar toen het notenschrift nog niet ontwikkeld was
leerde men de melodieën uit het hoofd. Boven de tekst werden met neumen aanwijzingen gegeven hoe de
melodie gezongen moest worden. De neumen, een soort kriebeltjes en streepjes, gaven een melodiegang
aan bij een gezongen lettergreep; het was geen exacte aanduiding van toonafstanden of toonhoogt, maar
meer een geheugensteuntje en er werd tevens aangegeven waar vertraagd moest worden. Er zijn
verschillenden soorten neumen ontwikkeld, de neumen van Sankt Gallen (Zwitserland) en Laon (Noord
Frankrijk) zijn wel de bekendste.
Deze neumen werden later vervangen door kwadraat notatie, u weet wel die vierkante blokjes van het
gregoriaans. Deze kwadraatnotatie gaf wel de melodie en de toonsoort weer, maar nam niet alle informatie
van het neumenschrift mee.
Toen het gregoriaans begin vorige eeuw weer verplicht werd in de kerk gaf paus Pius X de opdracht aan de
abdij van Solesmes om de kwadraatnotatie te herzien en de semiologie (de kennis van leestekens) van de
neumen er in mee te nemen. En zo verscheen de Graduale Romanum die tot VCII zijn dienst deed in onze
kerk.
Eigenlijk is het altijd een gekibbel geweest hoe het gregoriaans vroeger werd gezongen en hoe het moet
worden uitgevoerd. En het is na VCII zeker niet afgeschaft, integendeel. In de Graduale Triplex, die de
Graduale Romanum opvolgde, werd tevens de notatie van de neumen uit Sankt Gallen en Laon aan de
kwadraatnotatie toegevoegd. De inzichten veranderen voortdurend.
Herman Finkers en de zangeressen van Wishfull Singing hebben zich dus verdiept in de semiologie, de
betekenis van de verschillende neumen, door de eeuwen heen. Dit is ook terug te horen in hun gezangen.
Maar het werd nog veel verrassender. Je kan gregoriaans ook meerstemmig zingen, dat werd vroeger ook
gedaan. Je kan er bijvoorbeeld een bourdontoon onder zingen. Een bourdontoon is een toon die op
dezelfde toonhoogte blijft, dus net als bij een doedelzak. De bourdontoon is meestal de grondtoon, maar
kan ook een quint zijn, dus de vijfde toon in de toonreeks, of je kan ze beide tegelijk laten zingen. Ze lieten
voorbeelden horen waarin het fantastisch klonk. Maar je kan de melodie ook een quint lager meezingen.
Dus als de ene begint op een G dan begint zingt een ander exact dezelfde melodie en begint met een C. En
dat kun je b.v in een Kyrie afwisselen of in een antifoon toepassen. Het is verfrissend om eens uit die dood
gezongen missa VIII en Credo III te stappen en terug te gaan naar de semiotiek van de oude tijd. Wat dat
betreft was het een eye-opener.
Een ander eigenlijk on-rooms element was de shruti box. De shruti-box is een Indiaas instrument dat lang
aanhoudende tonen voortbrengt. De klank wordt voortgebracht met behulp van een blaasbalg die metalen
tongen in beweging brengt, vergelijkbaar met een mondharmonica, accordeon of harmonium. In plaats van
een gezongen bourdontoon kun je dus ook gebruik maken van een instrument wat een toon onder de
melodie legt. Het klinkt werkelijk erg mediterend.
In Katholiek Nederland schrijft de nuchtere en eigenzinnige heremiet pater Hugo altijd een column. Pater
Hugo woont in een kluis in Warfhuizen waar hij dagelijks de mis en alle getijde gebeden opdraagt. En
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eigenlijk overkomt hem iets waar geen enkele kluizenaar op zit te wachten; hij heeft heel veel
bezoekers in zijn kerkje. Pater Hugo had zich ook een shruti-box aangeschaft om zijn gezang te
ondersteunen en te kleuren. Maar er was meteen commentaar vanuit de kerkbanken…dat ding is
heidens, dat heurt niet zo… Verwacht dus niet meteen bijval uit de kerkbanken als u van het traditionele
afwijkt, maar wie een beetje durf heeft kan veel kleur aan het vaak stoffige imago van het gregoriaans
geven.
Een uitvoering van het Sanctus uit is XII met de shruti-box kut u via onderstaande link horen.
https://youtu.be/ljfXdwGned4
Een meerstemmige uitvoering van het gregoriaans terwijl Herman Finkers in het dialect voorleest uit het
Hooglied.
https://youtu.be/EDd_Rl8CLIM
Jan Knegt.

Jubileum te vieren?
Heeft u een jubileum te vieren? En heeft u een artikel daarover geschreven voor uw parochieblad? Mail
het ook aan onze redactie, zodat een ieder in het bisdom ook uw jubileum kan meebeleven en vieren.
Dank alvast. En viert uw koor binnenkort een jubileum, alvast van harte gefeliciteerd.

Eucharistievieringen via de KRO in 2020
Vanuit ons bisdom wordt regelmatig op zondagochtend de Eucharistieviering uitgezonden via de KRO.
zondag 30 augustus (22e zondag door het jaar) om 10.00 uur vanuit Emmen
zondag 1 november (Allerheiligen) om 11.00 uur vanuit Sneek (Eurovisie-uitzending)

Onderscheiding voor leden van kinderkoren
Zijn er kinderen die vijf jaar (of langer) lid zijn van het kinderkoor? Of afscheid nemen na
vijf jaar van het koor? Dan heeft de SGGL daar een mooie onderscheiding voor.
Aan het kind kan een gouden speld (verguld zilver) worden uitgereikt als blijk van
waardering voor zoveel inzet en enthousiasme én voor hen die blijven als stimulans om
door te gaan. Kinderen vinden het geweldig om met een dergelijke onderscheiding in
het zonnetje te worden gezet!
De onderscheiding bestaat uit een gouden speld met oorkonde waarop de naam van het kind kan worden
vermeld (de oorkonde is niet los verkrijgbaar)
Kosten gouden speld inclusief oorkonde met enveloppe: EUR 15,-, te bestellen via het formulier op onze
website. https://www.nsgv.nl/index.php/onderscheidingen-groningen

Jubilarissen
Deze keer geen jubilarissen. We hopen in de volgende Punctum weer een aantal mensen te kunnen
noemen die weer een prachtige onderscheiding hebben gekregen.
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SGGL en actuele contactgegevens koren, contactpersonen, dirigenten en
instrumentalisten
Om SGGL-berichten en activiteiten bij de goede personen te bezorgen maken we gebruik van
contactgegevens (in samenwerking en in overleg met het Bisdom-secretariaat). Die zijn we nu aan het
actualiseren.
Graag nodig ik u uit om die gegevens aan mij door te geven via tjallingii2@zonnet.nl, het betreft dan de
namen van: Parochie, locatie, plaats, koor, contactpersoon, dirigent, organist, pianist, en de e-mailadressen
van de laatstgenoemde personen.
NB: Alle gegevens bewaren we zorgvuldig in het adresbestand van het SGGL-bestuur en het Bisdomsecretariaat en benutten we alleen voor SGGL-zaken.
Zeer bedankt voor uw aller medewerking!
Ulbe Tjallingii, SGGL bestuur

Facebook
Wij hebben een eigen facebookpagina voor de SGGL. Op
https://www.facebook.com/groups/419239694938783/ vindt u al onze berichten, nieuws, interessante
links en vooral… elkaar! Neem eens een kijkje en word lid! Het kost niets!

Heeft uw parochie een muzikale activiteit? Meld het ons!
Het komt voor dat plaatselijke initiatieven als studiedagen, workshops, cursussen e.d. worden
georganiseerd. De SGGL in ons bisdom kan dit alleen maar stimuleren en
aanbevelen, ook verder dan de parochiegrenzen reiken. Daarom roepen wij
parochies (parochie- en koorbesturen) op om dergelijke activiteiten bij ons
te melden. Via de SGGL-kanalen, maar ook onze website en facebook, kunnen wij
in wijdere kring bekendheid daaraan geven en eventueel bijdragen in de
organisatie. Voor meer informatie: het secretariaat van de SGGL, telefoon 050406 58 88, e-mail l.winter@bisdomgl.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Deze verordening legt bedrijven en instanties die persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken nieuwe
verplichtingen op. Zie op deze website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avgeuropese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg) voor nadere informatie over dit onderwerp. Wij
willen u in ieder geval laten weten dat wij uw gegevens (mailadres) volgens de voorschriften van deze
verordening gebruiken en wel alleen om u middels onze digitale Nieuwsbrief én onze uitnodigingsbrieven
voor activiteiten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van de SGGL in het Bisdom
Groningen-Leeuwarden
Wilt u geen mail meer van ons ontvangen of heeft u een ander e-mailadres, mailt u dan naar
tjallingii2@zonnet.nl.
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RESERVE-KERKMUSICI
Op de hier genoemde kerkmusici kunt u in noodgevallen of bij gelegenheid rechtstreeks een beroep
doen voor repetities, vieringen en uitvaarten. Aanvullingen voor deze lijst zijn welkom.
Loek van der Heide, Harlingen => cantor

06-43023468/loekgeart@gmail.com

Wil Jongma, Wolvega => dirigent, cantor

0561-612662/ wjongma@kpnplanet.nl

Trevor Mooijman, Veendam => dirigent, organist

0598-717193/ mooijman.trevor@gmail.com

Dhr. G. Straatman, Groningen => dirigent

050-3114009/c.a.v.straatman@gmail.com

Dirk de Vries, Sint Annaparochie => dirigent, organist, 0518-401686/
cantor (beschikbaar op woensdagavond)
muziekschool durkdevries@gmail.com
Ulbe Tjallingii, Oosterbierum => dirigent, organist,
cantor

06-14859557/tjallingii2@zonnet.nl
Website: huisderschonekunsten.nl

COLOFON
Punctum 2, 6e jaargang 2020
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de SGGL in het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Ze verschijnt drie per jaar, in april, augustus-september en december.
Verdere verspreiding is toegestaan en wordt aanbevolen. Het abonnement is gratis.
Aan- en afmelding bij het secretariaat: l.winter@bisdomgl.nl.
Kopij voor nieuwsbrief nr. 3 van december
2020 is welkom vóór 15 november 2020 bij
het secretariaat of de eindredacteur.

Bestuur SGGL Bisdom Groningen-Leeuwarden:
Pastoor drs. P.L. v.d. Weide, voorzitter
(0515) 412626 / pastoor@sintmartinussneek.nl

Redactie: Bestuur SGGL
Eindredacteur: Boudien Janssen-Terbraak

B.C. Janssen-Terbraak, secretaris
(0515) 580870 / pbjanssen@hetnet.nl
A.A. Lukassen, penningmeester
(0591) 858611 / aaluka@home.nl

SGGL 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
www.bisdomgl.nl
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C.J. Bekema, lid
(0515) 573286 / cecilia-b@home.nl
Drs. U. Tjallingii, auditor
(06) 14859557 / tjallingii2@zonnet.nl
Drs. V.A.H. Maagd, bisschoppelijk gedelegeerde
(0527) 612061 / pastoormaagd@gmail.com

