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Ten geleide
* Op de voorzijde van deze, derde en laatste aflevering van Koorgeleide dit jaar een
afbeelding van de wijnstok, genomen in
Winningen (Duitsland). Hierbij denken wij
aan de tekst uit de afscheidsrede van Jezus Christus: “Ik ben de wijnstok, gij
zijt de ranken”. Deze tekst is van een
nieuwe melodie voorzien. Zie de DOMuziekbladen.
* Het ‘Jaar van het Gezin’ loopt ten einde.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan in parochies en dekenaten aan de jonge zingende kinderen in samenwerking met de
oudere zingende mensen? Een kort verslag hierover stellen wij als redactie
op prijs..
* In dit nummer een goede variatie aan
onderwerpen met o.a. de nadruk op ‘zingende kinderen’, de toekomst van de
kerkmuziekbeoefening.
* Het komende jaar, 2008, is het JAAR
VAN HET PRIESTERSCHAP.
Niet alleen van het ambtelijk, herderlijk
priesterschap, vervuld door de gewijde
priester, maar ook van het algemeen priesterschap waarin wij allen delen door de
doop en het vormsel. Heel de gemeenschap van de gelovigen als zodanig, is
priesterlijk. (vgl. “Twee wijzen tot deelname
aan het ene priesterschap van Christus.”
in “Katechismus van de Katholieke Kerk”
(1995)). Daardoor is de kerk in deze wereld ‘Gods eigen volk’ (I Petr.2,9). Door
dienstbaar te zijn is het volk Gods priester.
Ieder heeft hierin een heel eigen opdracht
en zending. Heel in het bijzonder al die
zingende mensen, jong en oud, die op
eredienstvaardige wijze invulling geven

aan de opdracht ‘evangelisare per musicam sacram’ in en buiten de liturgie, in en
buiten het kerkgebouw.
In dit nieuwe jaar 2008 een speciale aandacht voor het charisma en de spiritualiteit van de kerkmusicus in liturgisch perspectief. Kerkmuziek als bron van spiritualiteit en de spiritualiteit van de kerkmusicus. Daarbij alle rollenspelers in de
liturgie betrekkend.
* In verband met de verschijningsdatum
van dit nummer kunnen de onderscheidingen en jubilarissen nog niet vermeld worden.
* De volgende, eerste aflevering van Koorgeleide, in het nieuwe jaar 2008, KGL 79,
zal in de maand april verschijnen. Uiterlijke datum voor het inleveren van kopij (bij
voorkeur per e-mail of op floppy): 1 maart
2008 a.s..
* De Redactie wenst U allen, zo nauw betrokken bij de liturgische muziek, alvast
een goede voorbereiding op het nieuwe
kerkelijke jaar, het begin van de Adventsperiode op weg naar het Feest van de
Geboorte van onze Heer Jezus Christus
en op de viering van Oud- op Nieuwjaar
2008.
De Redactie
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Van het secretariaat
z

z

z
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Regelmatig blijkt dat bij veel koorsecretariaten niet bekend is, dat onze
diocesane NSGV over een eigen website beschikt.
Voor het laatste nieuws omtrent de kerkmuziek in ons bisdom kunt u terecht op
www.nsgvroermond.nl Vind u daar niet
de informatie die u zoekt en die ook voor
anderen belangrijk zou kunnen zijn, geef
het dan even door aan mevrouw Dorien
Houbiers op ons secretariaat. Zij is
veelal op woensdagmiddag tussen
14.00 en 17.00 uur daar aanwezig en
dus ook telefonisch bereikbaar. Naast
haar zorg omtrent alles was met auteursrechten heeft te maken is zij waakzaam
over de inhoud van onze website.
De jaarlijkse diocesane studiedag voor
de cantor werd dit jaar op 30 september gehouden te Roermond. In de refter
van het bisdom aan de Swalmerstraat
werden de workshops gehouden onder
leiding van pastoor Ed Smeets, zangpedagoge Mw. Annie Jansen en gregorianist-dirigent Cyriel Tonnaer. In een afsluitende vesperviering in de kathedraal
werd het bestudeerde op waardige
wijze in de praktijk gebracht.
De vergrijzing in onze koren neemt
vaak zorgelijke vormen aan. Krimpende
zangersaantallen in onze kerkkoren zijn
het onafwendbare gevolg als er geen
actie wordt ondernomen. Hebt u zich
als kerkzanger wel eens afgevraagd,
wie er over een aantal jaren op uw plaats
zal staan om mee te werken aan de liturgie tijdens de wekelijkse vieringen en
op hoogfeestdagen ?

In ons bisdom is er daarom voor gekozen de handen uit de mouwen te steken en met het kinderkoorstimuleringsproject “Da Capo” een aanvang te maken in de hoop dat er een
kweekvijver zal ontstaan waaruit onze
kerkkoren op termijn onze opvolgers
zullen kunnen halen. Onze diocesane
werkgroep Kind-Koor-Kerk staat klaar
om het drie jaren durende project samen met de uitvoerder daarvan: Sergio
van Santvoort Vorst, te starten. Helaas
ontbreken nog wat (daartoe benodigde)
middelen. Voor het geval u iemand kent,
die daarin de helpende hand kan toesteken, houden wij ons zeer aanbevolen.
z

z

Regelmatig wordt onze hulp ingeroepen bij het zoeken naar een dirigent
en/of organist. Ook komt het voor dat
zich een kerkmusicus, die op dat moment op zoek is naar een koor, zich aanbiedt. Vaak kunnen wij partijen bij elkaar brengen. Vanzelfsprekend zijn wij
op dat punt graag het aanspreekpunt
voor koren en musici. Houdt ons op de
hoogte en geef eens op wat u zoekt. Misschien kunnen wij helpen. Is dat op een
gegeven moment niet zo dan kan veelal
via het Infobulletin van het bisdom in
de rubriek “Vacatures in de Kerkmuziek”
voor u kosteloos deze vacature kenbaar
worden gemaakt.
Steeds opnieuw blijkt, dat er voor studiedagen en cursussen op het gebied
van kerkmuziek een groeiende belangstelling is. Hebt u belangstelling voor
een of meerdere studiedagen en/of cursussen, schroom dan niet het even te

laten weten aan ons secretariaat Een
kort briefje of een telefoontje is voldoende. Hebt u in dat verband bepaalde wensen, laat ook dat even weten.
Misschien kan daarmee alsnog bij volgende gelegenheden rekening worden
gehouden. Onze doelstelling blijft de
kwaliteit van onze kerkmuziek zo breed
mogelijk te ondersteunen.
z

Op ons secretariaat worden in de aanloop naar het feest van St. Caecilia honderden aanvragen voor onderscheidingen, waarmee trouwe kerkzangers
voor een lange staat van dienst nog eens
extra worden geëerd.

Om alle aanvragen tijdig te kunnen verzorgen is van belang, dat daarvoor een
aanvraagtermijn van circa 3 maanden
in acht wordt genomen.
De heer Bert Ebben, die specifiek is
belast met het verzorgen van de aanvragen, wil de aanvragende parochieen koorbesturen zeker niet teleurstellen.
Hij wil in ieder geval voor de jubilerende
kerkzanger, die vanwege zijn trouw aan
de kerkzang een onderscheiding heeft
verdiend, deze onderscheiding tijdig
bij aanvrager aanleveren zodat daarmede de jubilaris als blijk van waardering kan worden geëerd.
Jan Augenbroe, secretaris

Kerkmuzikale/liturgische stem uit Rome
DE GEEST VAN DE LITURGIE
Onlangs verscheen in Nederlandse
vertaling het reeds sinds 2000 bekend
geworden boek van Joseph Kardinaal
Ratzinger, Der Geist der Liturgie - Eine
Einführung (Verlag Herder, Freiburg
i.Br. 2000). De Nederlandse vertaling is
uitgegeven door de Vereniging voor
Latijnse Liturgie. Het is een boek voor
ieder die geïnteresseerd is in de ware
liturgie van de Rooms-katholieke Kerk.
Het eerste deel behandelt ‘Het Wezen
van de liturgie’.
Het tweede deel gaat over ‘Tijd en
ruimte in de liturgie’. Het derde deel
over ‘Kunst en liturgie’. Het laatste,
vierde deel over ‘Liturgische vormen’.
In deel 3b dat handelt over de muziek
schrijft de nu paus Benedictus geworden auteur.
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Het woord ‘zingen’ (met de daarbij
horende woorden ‘gezang’ etc.) is een
van de meest gebruikte woorden van
de Bijbel. In het Oude Testament komt
het woord 309 keer voor, in het Nieuwe
Testament 36 keer.
“De eerste vermelding van het zingen
vinden wij in de bijbel na de doortocht
door de Rode Zee. Nu is Israël definitief bevrijd uit de slavernij; ... De Apocalyps van Johannes trekt de boog
nog eens een stuk verder. De laatste
vijanden van het Godsvolk gaan op
het toneel van de geschiedenis staan:
de satanische drie-eenheid, bestaand
uit het dier, zijn standbeeld en het getal van zijn naam.
Nadat zo voor het heilige Israël van
God alles verloren schijnt tegenover
zo’n overmacht, wordt de ziener het
visioen van de overwinnaars geschonken: “Ze stonden op de glazen zee en
bespeelden de harpen Gods en zij
zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, dat nu wordt tot het
lied van het Lam”....”(Apok.15,3). De
paradox van toen wordt nog machtiger: niet de reusachtige roofdieren,
met hun macht over de media en hun
technische kracht, halen de overwinning: het geofferde Lam overwint. En
zo klinkt nog eens, definitief, het lied
van Mozes, de dienstknecht van God,
dat nu wordt tot het lied van het Lam”
(blz.102-103).
In de psalmen vinden wij het bijbelse
lied. Immers: “Het psalmenboek toont
ons in zijn gebeden poëzie de gehele
spanwijdte van ervaringen die geworden zijn tot gebed en gezang voor
God. Rouw, klacht, ook aanklacht,
vrees, hoop, vertrouwen, dankbaarheid, vreugde - het hele leven wordt
erin weerspiegeld, zoals het zich ontvouwt in de dialoog met God.
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Opvallend is dat zelfs de klacht in uitzichtloze nood bijna altijd eindigt met
een woord van vertrouwen, als het
ware met een anticipatie op Gods
reddende handelen. In zoverre zou
men in zeker zin al deze `nieuwe liederen’ kunnen aanduiden als variaties op
het lied van Mozes. (....) Wat de zingende Kerk betreft, kunnen wij hier
dezelfde verbinding van continuïteit en
vernieuwing opmerken die wij in de
essentie zelf van de liturgie, bij de kerkenbouw en bij de beelden gezien
hebben: het psalterium wordt geheel
vanzelf ook het gebedenboek van de
jonge Kerk, die daardoor vanzelf ook
een Kerk geworden is die haar gebeden zingt. Dat geldt op de eerste
plaats voor het psalterium, dat men nu
natuurlijk samen met Christus bidt.
Had Israël in de canon de psalmen
grotendeels aan koning David toegeschreven en daarmee ook een bepaalde heilshistorische en theologische interpretatie gegeven, voor de
christenen is het duidelijk dat Christus
de ware David is” (blz .104-105).

“In der Musik
wie in der Religion
wird der Mensch
vom Unsichtbaren berührt.
Die Erfahrung des Schönen
verweist ihn dabei
auf eine Wirklichkeit,
die grösser ist als er selbst.”
Georg Ratzinger (83 jaar),
broer van Paus Benedictus VI
en voormalig dirigent van de
Regensburger Domspatzen.

KOORZAKEN
Tussen bidden en zingen
Als ik mijn koorzangers zou laten kiezen tussen “Kom Schepper, heilige Geest” en “Veni
Creator Spiritus”, dan zal de keuze vrijwel unaniem op “Veni Creator” vallen. Ik vermoed
dat dat bij de meeste kerkkoren het geval zal zijn. Toch zou je kunnen zeggen, dat men
het Latijn amper verstaat, en vaak niet eens weet wat men zingt (hooguit dat het bij
Pinksteren hoort). De zanger zal hoogstwaarschijnlijk antwoorden: het Nederlands versta ik wel, maar de muziek doet me niets. En dat terwijl juist bij dit voorbeeld de Nederlandse melodie zwaar leunt op zijn Gregoriaanse evenknie. Er is blijkbaar nog iets
anders aan de hand.
Vraag eens een zanger die een Nederlandstalig strofisch lied gezongen heeft om de
inhoud eens na te vertellen. Verder dan een algemene sfeeraanduiding zullen de meesten niet komen. Als dirigent heb ik namelijk mijn handen vol om de zangers bewust te
maken van juiste fraseringen, komma’s, zinsbouw (die vaak per couplet anders is),
dynamische nuanceringen en natuurlijk de emotionele geladenheid. Als hier geen
aandacht aan besteed wordt, zal men vaak niet verder komen dan een neutraal “opzeggen” van de tekst zonder er echt bij stil te staan hoe mooi die vaak is. En dan klaagt
men al gauw dat er “niets aan” is.
Het heeft geen zin om nu een beschuldigende vinger te heffen. Is het desinteresse van
de zanger voor de inhoud van de tekst? Is het nalatigheid van de dirigent om er muzikaal alles uit te halen wat erin zit? Is het een slechte compositie? Is het een algemene
aversie tegen het Nederlands? Misschien zegt de zanger wel: dat Nederlands is niks,
geef mij het Gregoriaans maar terug.
De kern van mijn betoog gaat echter niet over de taal, maar over het karakter van de muziek
zelf. Historisch gezien is het Gregoriaans de bron van onze kerkmuziek. De oorspronkelijke
synagogale gezangen waren voor de eerste Christenen een bron waar de nieuwe muziek
bij aansloot. Het oude Gregoriaans heeft dus in wezen een Oosterse inslag. Opvallend is de
vaak eindeloze stroom noten op slechts enkele lettergrepen: het melisma (denk aan de
“Alleluia-gezangen”). Voor “nuchtere” Westerlingen is dit eigenlijk wezensvreemd. Er werden zelfs pogingen ondernomen om enkele melodieën te “verwestersen” door de slierten
noten van invullende teksten te voorzien: te “troperen” (bijv. “Kyrie fons bonitatis”). Syllabisch
zingen (één noot per lettergreep) is typisch Westers: boter bij de vis.
Je kunt ook een vergelijking maken met opera-aria’s, waarin de componist de emoties
vaak vertaalt in eindeloze “tierlantijnen”, waarbij de tekst er nauwelijks toe doet. De
recitatieven daarentegen zijn veel soberder van aard, daar ze meestal het verhaal
vertellen. En dat moet letterlijk goed verstaanbaar zijn, dus zonder franje.
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De nieuw gecomponeerde werken zijn dan ook vaak vergelijkbaar met deze recitatiefstijl.
Ze zijn weliswaar helder en begrijpelijk geworden, de zanger ervaart dit onbewust als
een verarming. De mystiek van de golvende lijnen uit het Gregoriaans is verdwenen of
geweld aangedaan. Muziek is de Taal van het Hart. De schoonheid van de melodie en
de harmonie is een gevoelsmatige beleving die een rechtstreekse lijn heeft naar de ziel.
In welke taal gezongen wordt is voor de zanger van ondergeschikt belang, als het maar
mooi is. Dit kan natuurlijk al gauw leiden tot goedkoop sentiment, zoetgevooisd, romantisch, lekker in het gehoor liggend. Ook hier zal de dirigent het kaf van het koren moeten
scheiden. Dit is een onderwerp dat niet in één artikel te vangen is. Vandaar dat ik me nu
beperk tot één voorbeeld. In de bundel Laus Deo staat dit begroetingsgezang.

Wat is de meerwaarde om het gesproken woord op één toon te zingen? De natuurlijke
manier van spreken is nog rijker van melodie dan deze eentonige versie. Eentonig heeft
immers ook een dubbele betekenis!
Dit soort gezangen deden me tot de titel van dit artikel komen: dit is geen bidden, maar
ook geen zingen. Dit is vlees noch vis. Of, nog anders gezegd: hiermee belanden we
tussen wal en schip. Zou dezelfde tekst echter wel ondersteund worden door een
interessante melodie, dan zal het koor wellicht antwoorden in een welgemeend meerstemmig “Amen”. Zó zou het ook kunnen:

N.B. ik heb absoluut niets tegen het Nederlands, mits de muzikale compositie voldoet
aan gevoelsmatige wetmatigheden zoals hierboven beschreven. Dit geldt voor mij als
musicus trouwens voor alle muziek, ook in andere talen geschreven.
Ik hoop met dit artikel huidige componisten en tekstdichters aan te sporen om de taal
van het hart en de taal van het verstand in hun composities weer in evenwicht te
brengen.
Ik hoop dat de kerkzangers in hun (voor-)oordeel zich genuanceerder uitdrukken. Niet alle
Nederlandstalige muziek is bij voorbaat “slecht” (omdat het Nederlands is).
Ik hoop dat de dirigenten hun best doen om binnen die immense verscheidenheid aan
kerkmuziek de balans te vinden tussen een goede tekst èn een mooie compositie. Veel
succes.

Annie Jansen
Maastricht, oktober 2007
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ZORGEN EN PERSPECTIEVEN
VOOR DE KERKMUZIEK
IN DE R.K. PAROCHIES

Vlak voor het ter perse gaan van deze aflevering ontvingen wij rkkerk.nl - Blad voor
katholiek Nederland, nr. 17 - 26 oktober 2007.
Het hoofdartikel draagt bovenstaande kop.
Het artikel begint op blz. 3 als volgt:
“Bijna de helft van de Nederlandse parochies heeft een tekort aan vrijwilligers op het
gebied van kerkmuziek, en negentig procent denkt over een paar jaar (nog grotere)
problemen te hebben met de inzet van vrijwilligers. Door de ontkerkelijking (en
daarmee het aantal kerkgangers) daalt het draagvlak voor betaalde krachten en
een deel van de parochies verwacht dan ook dat dit aantal de komende jaren zal
afnemen.
Dat blijkt uit een onderzoek van het KASKI, in opdracht van de stichting Kunstfactor,
het nieuwe sectorinstituut voor amateurkunst.
In Roermond vond op 20 oktober juist een symposium over kerkmuzikale ontwikkelingen na het Tweede Vaticaans Concilie plaats, waarbij ook gezocht werd naar
nieuwe kerkmuzikale wegen. Tevens waren er enkele kerkmuzikale concerten.
De stichting Kunstfactor heeft ook aandacht voor de kerkmuziek, zowel van roomskatholieke als protestantse signatuur. Zij werkt samen met enkele landelijke verenigingen, waaronder de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en Code-Music. Om
haar taken goed te kunnen vervullen, wilde Kunstfactor weten hoe de kerkmuziek in
de R.K.Kerk wordt uitgevoerd en zich zal ontwikkelen.
Het KASKI-rapport ‘Uitvoering en beleid kerkmuziek in r.k.parochies’ geeft antwoord
op die vragen.”
Wij bevelen U van harte aan kennis te nemen van dit zo belangrijke hoofdartikel en
het betreffende KASKI-rapport.
Uiteraard komen wij in een volgende aflevering op dit onderwerp terug.
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Gregoriaans: Advent

Volgens oud gebruik is de Advent, het
begin van het kerkelijk jaar, een periode
die begint op de zondag die zich het
dichtst bij het feest van H. Andreas (30
november) bevindt en is een periode die
vier zondagen omvat.
Gedurende de Advent worden we aangespoord om ons waardig voor te bereiden op het vieren van de komst van
de Heer.
In het Getijdenboek roept de kerk ons
op om te aanbidden: “de Heer, de Koning die komend is”, “de Heer die reeds
nabij is”, “Hem wiens glorie de volgende
dag zal worden aanschouwd”.
In de hymnen van deze voorbereidingstijd treffen we loftuitingen aan over de
komst van Christus, de Schepper van het
heelal, als Heiland, gecombineerd met
gebed tot de komende rechter van de
wereld om ons te beschermen tegen de
vijand.
Gelijksoortige ideeën komen tot uitdrukking in de antifonen voor het Magnificat
op de laatste zeven dagen voor de Kerstnacht. In de antifonen roept de kerk de
Goddelijke Wijsheid op om ons de weg
der wijsheid te leren; de sleutel van David
om ons te bevrijden van slavernij; de
opkomende Zon om ons, die in duisternis zitten, te verlichten, enzovoort.
In de lezingen en de gezangen van de
eucharistievieringen roept de Kerk ons
10

op om, aangezien de Heiland nabij is,
de werken der duisternis te verwerpen
en het vuur van de liefde te ontsteken.
Zij roept de volken op om de naam van
de Heer te prijzen en vraagt hen zich te
verheugen in de nabijheid van de Heer.
In de evangelies spreekt de Kerk over
de Heer die komt in heerlijkheid, over
Hem in en door Wie de profetieën in
vervulling gaan, over de stem in de woestijn: “Bereid de weg des Heren”.
In het getijdengebed worden we dagelijks aangezet om met de voorvaderen
te zuchten: “Laat, o hemel, de dauw van
boven neerdalen en laat de wolken de
Rechtvaardige regenen: laat de aarde
zich openen en de Verlosser ontspruiten”.
Deze woorden van het “Rorate caeli” zijn
onlosmakelijk verbonden met de Advent.
Niet alleen voor koorzangers, maar ook
voor vele kerkgangers is het “Rorate
Caeli” een geliefd gezang tijdens de
Advent.
Het refrein en de eerste twee strofen zijn
goed tot teksten van de profeet Jesaja
te herleiden, bij strofe drie en vier is dat
moeilijker. Tekstfragmenten van Jesaja,
maar ook van andere bijbelboeken, zijn
in deze strofen als een soort lappendeken aan elkaar gevoegd. Het gezang
werd aan het begin van de 17e eeuw in
Parijs gecomponeerd en vond in en bui-

