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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit jaar.
Veel leesplezier !
Ben Hillen
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Start cursusaanbod kerkmuziek en hbo-opleiding 2020-2021
Op zaterdag 24 oktober start het cursusaanbod kerkmuziek en hbo-opleiding 2020-2021.
Dit seizoen wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de cantorcursus. Tijdens de
coronacrisis is er een sterke beperking van het aantal toegestane (koor)zangers en
worden veelal een of meer cantores ingezet in de liturgievieringen. In de cantorcursus
wordt het komende jaar daarom extra aandacht besteed aan de uitgebreide taak van de
cantor in coronatijd.
Meer informatie:
Folder ‘Cursussen Kerkmuziek 2020-2021’ (pdf)
www.kerkmuziekopleidingen.nl

Corona! De lof Gods geef ik stem, maar hoe?
In dit voorjaar waren in heel Nederland maar liefst twaalf zondagen
de kerkdeuren gesloten vanwege de coronapandemie. Wat
waarschijnlijk weinig musici zich hebben gerealiseerd is de
betekenis van Corona in het Italiaans: fermate! Dat was dus
letterlijk een fermate voor de vocale kerkmuziek tot 1 juli 2020. Na 1
juli is ‘de Corona’ voor de koren weliswaar gedeeltelijk verdwenen, maar
gemeenschapszang is nog niet toegestaan. Dit uitgangspunt leidt tot een andere
liturgische praktijk. De bisschoppen schrijven in hun protocol dat de cantor ‘enkele vaste
gezangen’ kan zingen. Een mogelijkheid is ook ervoor te kiezen om de meest bekende
teksten door de gemeenschap te laten zeggen. Dat geldt in ieder geval voor de
geloofsbelijdenis, de acclamatie bij de voorbede, de acclamatie na de instellingswoorden
en het Onzevader.
Juist de ‘wisselende gezangen’ zouden door de cantor of een klein koor gezongen
kunnen worden. Wat zing je dan? Lees daarover meer in het Gregoriusblad nummer 3,
aflevering september. U kunt dit nummer bestellen:
gregoriusblad@kokboekencentrum.nl.
Het bisdom Passau heeft een handige website geopend waar men gratis kerkmuziek kan
downloaden voor verschillende bezettingen. Hoewel sommige stukken typisch bedoeld
zijn voor de Duitse situatie, zijn er ook diverse bruikbare stukken voor de Nederlandse
praktijk, met name voor een kleine bezetting met enkele mannen en/of vrouwenstemmen.

Nieuwe motetten en een adventsproprium
In de muziekbijlage van het nieuwe Gregoriusblad zijn twee nieuwe
motetten gepubliceerd die algemeen bruikbaar zijn: ‘Ik ben de goede
herder’, gecomponeerd door Wouter van Belle, die onlangs de
Willem Vogelprijs ontving, en ‘Memento Mei’ gecomponeerd door
Ronald van Baekel. Daarnaast een inlas (korte meerstemmige
zetting) bij Credo I van Johannes Mangon en het adventsproprium
voor koor SATB en orgel van Frank den Bakker dat gezongen kan
worden gedurende de vier zondagen van de advent.

In de muziekbijlage van maart van dit jaar zijn twee andere adventspropria
gepubliceerd, respectievelijk voor gemengde koren en jongeren/middenkoren, van
Martijn Smit en Anna van Nieukerken. Anna van Nieukerken componeert in lichte stijl
met onder meer invloeden uit de minimal music, voor voorzang en allen. Martyn Smits
componeert in een meer klassieke stijl voor vierstemmig koor, orgel en allen. De
compositie van Frank den Bakker, ook voor koor SATB, orgel en allen is in een
moderner klankidioom geschreven.
In de zondagsmissaaltjes van Berne-Heeswijk voor de Advent zijn opgenomen de
antifonen en refreinen die door Richard Bot gecomponeerd zijn als basisrepertoire voor
ieder koor. Het vormschema is zo opgezet dat iedereen in de parochie de antifonen en
refreinen leert meezingen. Berne Heeswijk publiceert voor deze Advent de antifonen en
refreinen met bijbehorende verzen van de antwoordpsalm en het alleluia in de versie
van Anna van Nieukerken waarvan in de Muziekbijlage van het Gregoriusblad maart
2020 reeds de partituur is gepubliceerd.
Partituren uit het kwartaalblad Continuo
De NSGV is begonnen alle composities waarvan de rechten bij de NSGV liggen, te
publiceren op www.nsgv.nl/index.php/winkel/20-bladmuziek-nsgv.
Van veel partituren kan nu al een voorbeeld worden ingezien door op de betreffende titel
te klikken. Alle andere titels zullen binnen een paar maanden op de website staan.
Composities kunnen besteld worden door een e-mail te schrijven naar
nsgvlandelijk@gmail.com.

Solesmes publiceert Antiphonale Romanum I voor de Lauden
Na de publicatie van het Liber Hymnarius in 1983 en in 2009 van het
Antiphonale Romanum II voor de Vespers op zon- en feestdagen heeft
de Abdij van Solesmes in Frankrijk nu ook het Antiphonale Romanum I
voor de Lauden (inclusief Invitatoria) op zon- en feestdagen doen
verschijnen. Het boek is te bestellen bij de abdijwinkel St. Gregorius van
Abdij St. Benedictusberg te Lemiers www.benedictusberg.nl.

Nieuwe uitgaven Albert de Klerk en Hendrik Andriessen
In 1996 schreef Albert de Klerk twee mooie liedzettingen voor de kersttijd: Het is gebeurd
op een winterdag op tekst van Anton van Duinkerken en O Kerstnacht, schooner dan de
dagen op tekst van Joost van den Vondel. Beide zettingen zijn voor SATB a cappella en
bleven tot 2019 onuitgegeven. In overleg met de Andriessen/De Klerk Stichting is
besloten beide koorwerken gratis ter beschikking te stellen. Als u zich meldt bij Lourens
Stuifbergen lbhmstuifbergen@gmail.com worden ze u digitaal toegestuurd.
Naast andere werken van Hendrik Andriessen is onlangs bij Donemus uitgegeven het Te
Deum II voor SATB en orkest (1968) met klavieruittreksel.

Ab Nieuwdorp in gesprek met Rens Tienstra over gregoriaanse muziek
In De Oude Muziek Podcast gaat Ab Nieuwdorp op ontdekkingsreis door de
geschiedenis van de klassieke muziek. Het eindpunt van de reis is in zicht: het jaar 800,
de opkomst van het Gregoriaans. Wat is Gregoriaans eigenlijk? En zijn er namen van
vroeg-middeleeuwse componisten bekend? Musicus, componist en docent Rens
Tienstra gidst Ab door de intrigerende muzikale periode heen. NPO Radio 4 Podcast.
#6 - Gregoriaans & de vroege middeleeuwen: In gesprek met Rens Tienstra

Uw koor in deze nieuwsbrief
De redactie stelt het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of
meerdere foto’s (met een korte toelichting) te ontvangen: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.
Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief open voor nieuwe lezers. U kunt zich
aanmelden via nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

De nieuwe ‘sculptuur’ meerdere keren uitgereikt
De nieuwe sculptuur van de NSGV is inmiddels 'ontdekt' door onze RK-koren en al een
aantal keren uitgereikt aan koren en individuele personen. De sculptuur is van
transparant plexiglas, 20 cm hoog, 2 cm dik en met de afbeelding van een oor
waarachter geluidsgolven zichtbaar zijn; oor en geluidsgolven zijn uitgefreesd.
De afbeelding in de sculptuur verwijst naar het oor van paus Gregorius de Grote, die,

zoals de legende ons heeft overgeleverd, door
een duif de gregoriaanse melodieën in zijn oor
kreeg ingefluisterd. Ontwerpster Marijke
Kamsma is ook verantwoordelijk voor de huisstijl
van de NSGV, waarin naast het oor en de
geluidsgolven ook de duif prominent is
afgebeeld.
De sculptuur is positief ontvangen door de koren;
wie de sculptuur zag of zelf uitgereikt kreeg(!)
was enthousiast over het mooie ontwerp van Marijke Kamsma. De sculptuur kan worden
uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of koorleden met
grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden gegraveerd.
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een (bereikt)
aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi cadeau en een
blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van
waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid.
Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost - afhankelijk van de
hoeveelheid tekst - rond de € 25,00 en wordt indien wenselijk voor de aanvrager
uitgevoerd tegen kostprijs. Aanvragen kan via het aanvraagformulier op
www.nsgv.nl/index.php/service/procedure. Meer informatie via nsgvlandelijk@gmail.com
of telefonisch op 06-361.456.94 (coördinator NSGV).

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk
On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 nummers
CD-ROM minder dan 10 nummers
DVD’s minder dan 10 nummers
Muziekcassettes meer dan 300 nummers
Tijdschriften meer dan 20 nummers.
Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw
repertoire voor uw koor te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam
betreffen muziekuitgaven voor diverse koorsoorten, studieboeken en cd’s. U kunt deze
inzien op ons documentatiecentrum aan het Koningin Emmaplein 3, 3016 AA te
Rotterdam.
Kijk in de lijst met nieuwe werken of kijk zelf direct in de database om nieuw repertoire
voor uw koor op te zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het
telefoonnummer is: 010 - 281 51 84.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?

Liturgische kalender A-jaar
De liturgische kalender van het A-jaar (van Advent 2019 t/m Christus Koning 2020) is te
downloaden:
Liturgische kalender van het A-jaar (pdf).

Agenda

Raadpleeg steeds onze website voor de volledige agenda.
U kunt evenementen op het gebied van kerkmuziek, concerten, studiedagen voor
publicatie aanmelden bij redactie Nieuwsbrief.

In verband met de coronacrisis publiceren we in deze nieuwsbrief (nog) geen agenda.

Vacatures
Er zijn op dit moment 2 vacatures in het bisdom Rotterdam:
- dirigent te Nootdorp
- dirigent/organist te Den Haag
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
April, mei en juni 2020
Hierbij alsnog de lijst die i.v.m. corona nog niet gepubliceerd was. Er zijn in ons bisdom weer 11
onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, proficiat !!
RK Parochie H. Augustinus, H. Willibrord, Oegstgeest - Dameskoor
mevr. G.M.W. Koppers

eremedaille in goud

40

RK Parochie H. Bartholomeus, Poeldijk - Dameskoor St. Caecilia
mevr. A.M.Th. Barendse-van Wingerden

eremedaille in brons

12,5

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, Zoeterwoude - Sint Caecilia
mevr. J.C.M. Olsthoorn-van der Salm

aanvullend insigne

50

mevr. A.P.M. Paardekoper-van der Hulst

aanvullend insigne

50

mevr. M.A.H. Olijerhoek-de Vogel

aanvullend insigne

50

mevr. M.W.L. Droog-van der Ham

aanvullend insigne

50

J.C. van der Ham

eremedaille in goud

40

mevr. P. Turk-Distelvelt

eremedaille in goud

40

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, De Goede Herder, Zoeterwoude - Goede Herderkoor
J.C.P. Veerman

aanvullend insigne

50

mevr. P.A. van der Geest

aanvullend insigne

50

eremedaille zilver

25

RK Parochie H. Adrianus, Naaldwijk - Manna
mevr. C.C. van der Valk-Noordermeer

Juli, augustus en september 2020
In deze afgelopen maanden zijn er 9 onderscheidingen uitgereikt.
Gefeliciteerd, jubilarissen !!
Sint Maartenparochie, St. Jeroen en Maria ter Zee, Noordwijk - Sint Jeroen Koor/Maria ter
Zeekoor
Mevr. J.M. Koek-Caspers

eremedaille in zilver

25

RK Parochie H. Augustinus, H. Joannes de Doper, Katwijk - De Vrolijke Noot
Willemijn v.d Waal

mijtertje voor
kinderkoren

5

RK Parochie H. Franciscus, O.L.V. Geboorte-Goede Herder, Hoogmade - Enjoy
mevr. S.D.A. Wolvers

eremedaille in brons

12,5

RK Parochie HH. Laurentius en Elisabeth, Rotterdam - Laurentius en Elisabeth Cantorij
J.A.M. Kleene

eremedaille in zilver

25

RK Parochie H. Familie, Oud Beijerland - Koor Laetare
Mevr. G.M. Vervloet-Couwenberg

aanvullend insigne

50

F.M. van de Waart

eremedaille in goud

40

G.Th. Van Son

aanvullend insigne

50

RK Parochie H. Clara, HH. Petrus en Paulus, Aarlanderveen - Cantorij De Drie Aren
J.G. Hogervorst

eremedaille in goud

40

mevr. C.G.C.M. Wijfje-Hoogerwerf

aanvullend insigne

50

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen
op de website. De onderscheidingen graag tenminste twee maanden voor de
uitreiking aanvragen. De meerderheid van de aanvragen gebeurt echter nog
steeds met verouderde formulieren. Dat is vervelend voor diegenen die deze
aanvragen moeten behandelen. Maar het kan ook de aanvrager zelf een
onaangename verrassing bezorgen omdat de prijzen van de onderscheidingen
regelmatig worden aangepast. We doen een dringend beroep op alle
aanvragers om het formulier te gebruiken dat op de website staat.
Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:
Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Colofon
Redactie
B. Hillen (redacteur).
Aan dit nummer werkten mee:
R. Bot, mevr. A. de Jong en B. Hillen (webmaster en editing).
Redactie-adres:
Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer
E-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Telefoon: 079 - 341 85 75.
Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 1 december
2020.
Uitgave: van het bestuur van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek
Sint-Gregorius (DISG) in het bisdom Rotterdam.
Verschijnt 4- 6 maal per jaar.
ISSN nr. 1387-3997.
Abonnement:
Het abonnement van deze nieuwsbrief is geheel gratis. Iedereen kan de
nieuwsbrief ontvangen.
U kunt zich aanmelden of afmelden op onze website: NSGV Rotterdam of via email: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.
© DISG 2020

dirigent

