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1. Overzicht verdiepingsvideo’s 
 

In de vervolgcursus bieden we ook een aantal verdiepingsvideo’s aan. Deze kunt u vinden 
op de cursuspagina onder de basislessen. Voor de volledigheid hierbij ook de links naar 
de video’s: 
  
Vloekpsalmen 
Modaliteiten 
De mannenstem 
Uitspraak Kerklatijn 

 
 

2. Nuttige websites 
 
Gregor und Taube 
Uitgebreide site met gregoriaanse gezangen 
 
Benedictusberg 
Voor het bestellen van zangboeken 
 
E-Codices 
Voor originele manuscripten uit Zwitserland 
 
Abdij van Berne 
Liturgische jaarkalender 
 
Mariakalender 1921 
Scheurkalender met vaste dagelijkse informatie, zoals: dag, datum, kerkelijke en 
wereldlijke feest- en gedenkdagen, spreuken, op- en ondergang van zon en maan. 
 

https://youtu.be/5efvpbq8xLI
https://youtu.be/H9qYc6ys4po
https://youtu.be/6Lb8XsUbXU0
https://youtu.be/Ty2LlsSrJss
http://www.gregor-und-taube.de/
http://www.benedictusberg.nl/
http://www.e-codices.unifr.ch/en
https://bernemedia.com/wp-content/uploads/2020/07/Liturgische-kalender-2020-21_12-mei-2020-1.pdf
https://www.bruna.nl/kantoor/mariakalender-2021-9789043535175


Amici Cantus Gregoriani  
Overzicht van onder meer gregoriaanse cursussen, en een lijst met schola’s. 
 
 

3. Begrippenlijst (alfabetisch) 
 
Antifoon 
 
Deze term komt uit het Grieks: Anti betekent tegenover, phōnē betekent stem. Een 

antifoon wordt gezongen vóór en na een psalm. De tekst komt vrijwel altijd uit het 

bijbelboek “Psalmen”, maar soms ook uit het evangelie van die dag. Een antifoon en de 

daaropvolgende psalm worden gezongen in beurtzang. 

 

 

Kerktoonsoorten en solmiseren 

 

De meest bekende en meest gebruikte toonsoorten van onze huidige tijd zijn majeur en 

mineur. In de tijd van het gregoriaans bestonden deze toonsoorten echter niet. Er werd 

toen gewerkt met een ander toonsoortensysteem, dat te ingewikkeld is om in deze 

beginnerscursus uitputtend te behandelen. Om het gregoriaans te kunnen leren, moet u 

echter wel iets van de kerktoonsoorten afweten, dus we maken een beginnetje. 

 

In het gregoriaans bestaan geen absolute toonhoogtes, alleen maar relatieve. Een toon 

heeft dus een hoogte ten opzichte van een andere toon in het gezang, maar een 

geschreven noot komt niet overeen met een absolute toon op bijvoorbeeld de piano. 

Deze relatieve noten hebben allemaal een naam en volgen deze reeks: do re mi fa sol la 

ti(/si) do. Tussen mi-fa zit een halve toonsafstand, tussen ti(/si) do ook. Tussen de andere 

noten zit steeds een hele toonsafstand. Dit benoemen van noten met relatieve naam 

noemen we solmiseren. 

 

De reeks die begint op do is de reeks die hoort bij onze tegenwoordige 

majeurtoonladder. Een kerktoonladder is een toonladder met tonen in dezelfde reeks 

van hele en halve noten als de majeurtoonladder, maar hij begint op een andere 

toontrap. Dit heeft als gevolg dat het patroon van hele en halve tonen verschoven is.  

 

In de tabel hieronder ziet u de belangrijkste kertoonladders. De tonen c t/m g die u 

erboven ziet staan, dienen slechts als geheugensteuntje voor waar de hele en halve 

toonsafstanden zitten, maar geven niet de absolute tonen aan.  

 

De kerktoonsoort van een stuk kan gevonden worden door te kijken naar de laatste noot. 

Is de laatste noot bijvoorbeeld een re, dan is het stuk dorisch. 

/Users/mariagoetze/Dropbox/WS%20WiM%20workshop%20in%20Mysterium/WiM%202/0%20UPLOADEN/gregoriaans-platform.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toonladder


 

 c d e f g a b c d e f g 

toonsafstand 1 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1 1/2 1 

majeur (ook 
wel ionisch) 

do re mi fa sol la ti do     

dorisch  re mi fa sol la ti do re    

frygisch   mi fa sol la ti do re mi   

lydisch    fa sol la ti do re mi fa  

mixolydisch     sol la ti do re mi fa sol 

 
 

Kwadraatnotatie 
 
Gregoriaans wordt sinds de latere middeleeuwen genoteerd op vier lijnen, met vierkante 
noten (kwadraat betekent vierkant). Die vierkante noten worden vaak aan elkaar 
vastgemaakt om aan te geven dat ze bij elkaar horen. Dit is gebaseerd op het 
neumenschrift dat vóór de kwadraatnotatie werd gebruikt.  
Voor aan de balk staat een sleutel:  

  
 geeft de plaats van de do aan 

  

 geeft de plaats van de fa aan 
 

Je zingt de noten van links naar rechts.  
 
Als twee noten recht boven elkaar staan, zing je eerst de onderste, dan de 
bovenste.  
 
Soms zit aan een groepje noten een stok vast, voor het zingen heeft die geen 
betekenis.  
 
Dit symbool is een groepje van 3 noten. Je zingt van linksboven, naar rechtsonder, 
naar rechtsboven.  
 
Ruitvormige nootjes zijn een "vertaling" van de neumen waarop ze gebaseerd zijn. 
Vaak, maar niet altijd, geven ze aan dat er daar iets sneller gezongen moet 
worden. 
 

 Dit is het halve nootje dat aan het eind van de notenbalk staat op de toonhoogte 
 waarop de volgende regel begint. Deze custos wordt niet gezongen, maar is een 
 aanwijzing waardoor het gemakkelijker wordt de melodie verder te zingen. De 
 custos wordt ook gebruikt als er een sleutelwisseling is. 



 
 Dit symbool geeft aan dat er op deze noot gezongen wordt totdat er een 
 volgende noot wordt genoteerd. (De woorden erna hebben dus geen noten 
 erboven.) 
 
 Een punt achter een noot is een latere toevoeging van de uitgever. Hij   
 wordt meestal gebruikt aan het einde van een (melodische) zin. Deze noot  
 wordt vaak iets langer aangehouden, en erna wordt adem gehaald. 
 

In het gregoriaans komen in principe geen voortekens voor. Uitzondering hierop is een 
mol (verlaging van een halve toon) voor de ‘ti’. Zie ook de cursistenvraag hieronder. 

 
 
Melisme/melisma 
 
Een melisme is het zingen van meerdere noten op 1 lettergreep.  
 
 
Neumen 
 
Komt van het Griekse neuma: teken, wenk, gebaar. De neumen zijn een soort 
kriebeltjes/symbooltjes boven de tekst.  
De neumen waren aanwijzingen voor het zingen. Ze 
werden vanaf de tiende eeuw boven de teksten 
geschreven, en gaven vooral aanwijzingen voor het ritme. 
De melodie kende men toen nog uit het hoofd.  
In de elfde eeuw komen er ook handschriften die de 
melodie noteren. Weer later verdwijnen de neumen, tot 
ze in de 19e en 20e eeuw bij het onderzoek naar oude 
handschriften weer gebruikt werden. 
Soms noemt men de aan elkaar geschreven noten in de 
kwadraatnotatie ook wel neumen. 
 
 
Shruti-box 
 
Dit is het instrument dat wij af en toe gebruiken voor een of 
meerdere liggende tonen. Het is een soort koffertje met een 
blaasbalg die je zelf langzaam heen en weer duwt. Door schuifjes 
open te zetten, zet je een toon ‘aan’. 
 
 
 



4. Vragen van cursisten  
 
In het notenschrift staan soms noten genoteerd als een vierkant met een gat, hebben die 
een andere betekenis? 
 

 
 
Elke zin van de psalmverzen heeft een verschillend aantal lettergrepen. Ook de woorden 
aan het einde van de zin zijn niet telkens even lang en hebben niet telkens hetzelfde 
woordaccent. Soms komt er ten opzichte van de voorgeschreven melodie een extra 
lettergreep voor. Daarom is het soms nodig om een extra nootje aan de voorgeschreven 
noten toe te voegen. Op die manier kom je goed uit met het zingen van alle woorden in 
de zin, inclusief de juiste woordaccenten. 
 
Dit open nootje wordt dus alleen gezongen als er een extra lettergreep voorkomt. 
Voorbeeld: Psalm 109, vers 1: Do-MI-no meo (extra lettergreep, dus de open noot is 
nodig), maar na Domino staat nog een open nootje dat je in vers 1 niet nodig hebt. Maar 
in vers 7 heb je allebei de open noten nodig: im-ple-BIT ru-I-nas (omdat het woord ruinas 
3 lettergrepen heeft met het woordaccent op de tweede lettergreep). Dit wijst zich 
eigenlijk vanzelf als je het zingt vanaf de neumen die bij de zinnen staan.  
 
Herman Finkers noemt deze noot een ‘joker’: je zet hem alleen in als je hem nodig hebt. 
 

Af en toe zingt Wishful Singing versieringen, bijvoorbeeld een soort ‘huppeltje’ of een 

triller. Wat is dat? 

 

 
 
Het geribbelde nootje dat je hierboven bij het woord ‘et’ ziet staan, is een zogenaamd 
quilisma of kartelnoot. Een quilisma komt vaak voor in een stijgende lijn die naar een do 
of een fa leidt. De functie van een quilisma is dat hij de melodie op een soepele manier 
naar de volgende toon leidt. Wishful Singing voert het quilisma vaak uit als een snelle 
versiering, dus als een soort triller. 
 



Wishful Singing zingt twee soorten ‘huppeltjes’ op het moment dat twee tonen herhaald 
worden: eentje die even boven de melodie uitkomt, en eentje die er juist onder klinkt. 
Het ‘bovenhuppeltje’ zingen we als er in de neumen een zogenaamde ‘oriscus’ staat, en 
het ‘onderhuppeltje’ zingen we om de toonsherhaling te benadrukken. 
 
 
Wat is de betekenis van de R met schuine streep erdoorheen?  
 
De R staat voor Respons, en de schuine streep erdoor is om aan te geven dat het een 
speciaal symbool is en geen onderdeel van de tekst. Een Respons word vaak gezongen 
door alle aanwezigen als reactie op het gezang of de formule ervóór die door de priester 
of schola word gezongen.  
Het speciale symbool werd waarschijnlijk ingevoerd om het heen en weer springen 
tussen verschillende onderdelen te vergemakkelijken. In het kleine fragmentje dat u ziet 
in de les is het eigenlijk overbodig, maar op een hele bladzijde vol muziek kan het heel 
handig zijn om te zien "Ah, gekke R, hier moeten we weer de Respons zingen". Hetzelfde 
gebeurt met bijvoorbeeld de V van Vers. 
 
 
Wat is de functie van het staan en zitten?  
 
De functie van het staan en zitten tijdens de les was educatief, maar in de liturgie wordt 
er ook officieel gebruik van gemaakt. Het samen gaan staan en zitten draagt bij aan het 
ritueel en daarbij aan het gevoel samen onderdeel te zijn van iets. Het gaan staan 
gebeurt vaak op het moment dat God eer bewezen wordt.  
 
 
Hoe zit dat nou precies met vrouwen die gregoriaans zingen? 
 
In de vrouwenkloosters zongen de nonnen al het repertoire zelf, zowel de mis als het 
getijdengebed. De mis werd gecelebreerd door een man, de rector van het klooster, 
maar daar waren verder geen andere mannen bij. 
In de niet-kloosterkerken, dus de parochiekerken, bisschopskerken, kapittelkerken en wat 
dies meer zij, zongen geen vrouwen. Dus daar komt de wijdverbreide gedachte vandaan, 
dat vrouwen in de kerk niet mochten zingen. 
 
 
Ik ben op zoek naar een vervolgcursus, of wil misschien zelf wel bij een schola gaan 
zingen. Hebben jullie tips? 
 
De organisatie Amici Cantus Gregoriani (ACG) onderhoudt de website gregoriaans-
platform.nl. Hierop vindt u onder andere informatie over gregoriaanse cursussen, en een 
lijst met schola’s. 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gregoriaans-platform.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cdfcffb0a8f7940a19b0d08d8039fc99c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637263332101037754&sdata=6ngHEjuVaCkx5am36E%2Bf%2Fiia%2FfWcuOXEns8nurdaWoo%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gregoriaans-platform.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Cdfcffb0a8f7940a19b0d08d8039fc99c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637263332101037754&sdata=6ngHEjuVaCkx5am36E%2Bf%2Fiia%2FfWcuOXEns8nurdaWoo%3D&reserved=0


Wat betekenen die Romeinse cijfers en toegevoegde hoofd- of kleine letters? 
Bij psalm 126: bij de antifoon staat boven de eerste letter I de aanduiding VIIIg en bij 
de psalm boven de eerste letter N de aanduiding VIII. Op het scherm van de oefenvideo 
was de Nederlandse versie te zien. Daar stond boven de eerste letter A de aanduiding 
III.  
Een ander voorbeeld: bij psalm 112 staat boven de antifoon boven de eerste letter L de 
aanduiding IV A en bij de psalm de aanduiding IV. 

 
Bij de Antifoon staat VIIIg, de VIII staat ervoor dat de antifoon van de achtste toon is (dus 
slottoon sol, omvang zowel boven als onder de slottoon). En de g staat ervoor dat je een 
achtste psalmtoon moet kiezen met slottoon sol, omdat dat het beste past als je de 
Antifoon herhaalt. 
Evenzo Psalm 112: bij de Antifoon staat IV A, IV voor de vierde toon, en de A dat je een 
psalmtoon moet hebben die op la eindigt, dat past goed als je de herhaling van de 
Antifoon op sol inzet. 
 
 
Jullie gaven in de basiscursus aan dat er ook Griekse woorden voorbij komen, zoals Kyrie 
eleison en Hagios o Theos. Zongen ze dan eerst alles in het Grieks of alleen een paar 
woorden? 
 
In de vroege kerk was de liturgische taal Grieks. Later ging men in het westen over op de 
volkstaal, dat was het Latijn. In het Byzantijnse rijk bleef men gewoon Grieks zingen. En 
de Slavische volkeren gingen over op het (Kerk-)Slavisch, wat daar nog de liturgische taal 
is. Bepaalde teksten waren zo oud en eerbiedwaardig en belangrijk dat men ze niet in het 
Latijn vertaalde, zoals het Kyrie. En op Goede Vrijdag ging men bij de improperia 
tweetalig zingen: Hagios o Theos - Sanctus Deus enzovoorts. 
 
 

5. Uitspraakregels van het Kerklatijn 
 
Zie voor een uitleg van de uitspraakregels van het Kerklatijn de volgende video: 
 
Uitspraak van het Kerklatijn 
 
Algemeen 
 

• op zijn Italiaans 

• ‘open’ klinkers, dus aa / ii / oh... 
o Ook op plaatsen waar in NL een ah zou klinken (quam – quaaam) 

• medeklinkers: duidelijk/pittig uitgesproken 
 

 

https://youtu.be/Ty2LlsSrJss


Klinkers, anders dan NL 
 

Latijn Klinkt als 

  

u oe (sum) 

  

i/j/y ie (Jesus – klinkt als ie-èzoes) 

  

oe ee (poenitebit) 

  

ae ee (caelo) 

 
 
Medeklinkers, anders dan NL 
 
 

Latijn Klinkt als 

  

c (voor a, o of u of medeklinker) k (caput) 

c (voor e of i) tsj (civitas, maar ook caelo (klinkt als e)) 

  

g (voor a, o of u of medeklinker) g (als in het engelse go: gaudete) 

g (voor e of i) dzj (gentes) 

gn nj (Agnus) 

  

h  wordt niet uitgesproken (hominus) 

h (in het woord mihi) migi (omwille van verstaanbaarheid in 
grote kerk) 

  

qu kw (quoniam) 

  

ti (voorafgaand aan klinker) tsi (initium) 
 

ti (voorafgaand aan medeklinker) ti (tibi) 

ti (voorafgegaan door s, t of x) ti (dus de s van hierboven vervalt: ostium) 

ti (voorafgaand aan klinker, maar met een 
c ervoor) 

t wordt bijna niet uitgesproken (lectio) 

  

z  dz (Zebaoth) 

 
 
 
 



Tweeklanken 
 

au aa-(oe) (gaudete) 

  

eu èè-(oe) (heu) 

  

ui (oe)-ie (quis) 

 

 


