VU: Myriam Van den Hauten, Mortselseveldenlaan 8, B-2Ó40 Mortsel

INTRO
Een slotdag is geen einde
De blik vooruit
Het

klooster

Het werkjaar 2003-2004 zit er weer op.

lijke landgoed

Het klinkt misschien wat sterk maar

van Drongen

mijn gevoel is dat het dit jaar opnieuw

blijft een plek

een goed jaar was. Vele cursisten waren geboeid door

van wijding en

het Gregoriaans, door de sfeer, door de omgeving van

uitbundig-

de Oude Abdij,... Er was een goede verhouding tussen

heid. Dat kan

de cursisten en over de docenten was men erg positief.

je proeven op

Naast ons eigen overtuiging voor het Gregoriaans stimu

de

leert jullie enthousiasme ons sterk om verder te gaan

slotdag van het Centrum Gregoriaans. De stemming

met wat we aan het doen zijn. Meer nog, het zet ons

zat er op 17 maart in vanaf het eerste ochtenduur. De

aan om nieuwe initiatieven te nemen. In dit werkjaar

zon scheen. De bomen en bloemen, de Leie showden

hadden we meerzangdagen voorzien. Op de degelijke

vroege lentetinten. Het inzingen door Frans Mariman

interessante

website

van

jaarlijkse

Willy

en de zestig cursisten toont de bezieling van de deel

Schuyesmans vind je zijn enthousiaste verslagen van

nemers en de veeleisendheid, steeds voor het goede

deze zangdagen (http://listen.to/plainchant nadien

doel, van maestro Frans.

actualiteit).

Bestuur, organisatieploeg, docenten reppen zich door

De laatste zangdag van dit werkjaar werd op 15 mei

de gangen: de rijke verzameling antiquarische gregori-

verzorgd door Sylvain Dieudonné, koorleider van de

ana ligt uitgestald; de voorzitter depanneert de

MaTtrise van de Notre Dame van Parijs. Hij sprak over de

penningmeester met zijn bankierstalent (wie koopt kan

Franse (en Parijse) varianten van de Gregoriaanse

electronisch gaan). Wel Gregoriaans, niet van gisteren.

gezangen en hij gaf enkele voorbeelden van de poly

Wie even weg wil van het gedraaf kan rusten en

fone gezangen van de Notre Dame. Een verslag volgt

denken in de kapel van Jan Van Ruusbroec, een leef-

later.

kamer voor simpele contemplatie.

en

gregoriaanse

Voor volgend werkjaar 2004-2005 hebben we een

belangrijke beslissing genomen, wat reeds aangekondigd was in de nieuwsbrief van september 2003. Zoals

bekend bestaat de cursus IA uit 10 halve lesdagen,
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Gregoriaanse Uitstap
naar de ABDIJ van VAALS

gevolgd door een volle lesdag. Voor een halve dag van

bijv. Hasselt naar Drongen komen, is echter geen sine
cure. Daarom nemen we het initiatief om een jaar IA in

te richten in Genk. Voor de geïnteresseerden ten oosten
van de as Brussel-Antwerpen en uit Nederlands Limburg
zal het een stuk gemakkelijker zijn om de cursus in Genk

te volgen. De 10 halve dagen van de cursus IA zullen
dus zowel in Drongen als in Genk georganiseerd
worden. De slotdag zal dan gemeenschappelijk zijn in
Drongen. Op die manier krijgen de cursisten uit Genk
een voorproefje van de cursusomgeving in Drongen,
waar dan de jaren 2 en 3 zullen doorgaan.

- deelname aan drie officies
(terts, sext, vespers) en de hoogmis
- tussendoor een conferentie
-tussendoor een themawandeling
- met de bus (3 opstapplaatsen)

lllfo Inlichtingen en inschrijvingen bij:
s
. Centrum Gregoriaans, Lucienne Van Gastel,
A. Vereeckestraat 1/6, 2220 Heist-op-den-Berg.
015-24.13.63
E-post: cursist.gregoriaans@pandora.be

Fons Schneijderberg, de broer van de betreurde Fred, is erbij en

"Ik ben niet tegen een andere taal. Alleen: de liederen zijn vlak

ziet dat het goed is. Dat zijn toegewijde broer in Vlaanderen

ker geworden, horizontaal. Als je de vertalingen bij de gregori

gezaaid heeft en een jonge oogst heeft nagelaten. Bart en

aanse gezangen leest, je hoort de muziek, dan voel je dat het

Fons verkennen kameraadschappelijk Ie tout Drongen. De

in een rechte lijn naar boven gaat. De psalmen zeggen iets. Dat

Nederlandse ambtenaar van Onderwijs met de muzikale broer

gevoel ontbreekt bij veel liederen in de volkstaal.”

kan nogmaals bevestigen bij de familie dat de herinnering aan

Edine Wijnands

Fred leeft en geëerd wordt.
Van 2003-2004 wordt gekeken naar 2004-2005. De overgang
/f A 7£*JC1

van jaar 1 naar jaar 2 is oké, die van jaar 2 naar jaar 3 moeilijk,
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hoort het brede bestuur achter de lange tafel. De tweede stek

van het Centrum Gregoriaans vindt instemming. De Limburgers
van Nederland en Vlaanderen hoeven geen halve dag meer

Gregoriaans aan den lijve in Vaals

op stap voor hun muziekopleiding. Een ongewilde discriminatie

die wegvalt in het volgende jaar. 1B verbergt nog teveel zwak

kere zangers en notenlezers oordeelt de vergadering. Moet er
strenger geschift worden bij de starters, is de evidente vraag bij

dat besluit? Willen we zang of geluid? Neem het huiswerk, is
iedereen daar wel ernstig mee bezig. Een aantal koppen zinkt
schuldbewust. Meer praktijk is de openlijke wens van de deel

nemers. Kan dit worden opgevangen door vijf a zes praktijkda-

gen? Het bestuur bekijkt de suggestie. Ook wordt gepleit voor

een goede samenhang van praktijk, theorie en spiritualiteit.
Gregoriaans zonder de religieuze context is een zwaktebod, of

begrijpt de verslaggever het fout. De docenten zijn de lievelin

gen van de cursus. De bloemen rukken aan en verstolen klap
zoenen worden uitgewisseld. Dankbaarheid moet stengels en

blaadjes hebben.
Aan de middagtafel vallen de anecdotes van het voorbije jaar.

De keukendames brengen eenvoudige, stevige kost en het
tafelbier woelt herinneringen aan

vroeger naar boven. Het

Centrum is goed bezig. De protestantse cursiste verrijkt voortaan
haar Bijbeluren met het Latijn van Gregorius.

Dom Van der Laan was geen architect Keldermans, bouwer van

De gregoriaanse eucharistievering in de neogothische parel

de Kathedraal van Antwerpen. Pater-architect Van der Laan is

van Drongen brengt gasten, sympathisanten en cursisten

een modernist van de brutalistische school. Zijn kloosters in Vaals

samen. De gezangen van de vijfde zondag in de veertigda

(Nederland) en het Waasland hebben de intensiteit en de

gentijd verrijken de kleurige architectuur. De avondzon streelt

mannelijkheid van woestijnlandschappen. De vierkantigheid,

de loodglasramen. Sicut erat in prinicpio, et nunc, et semper,

betonkleuren, ramen en patio’s zijn eenvoud met hoofdletter.

en in saecula saeculorum. Eenheid met 2000 jaar christen

Wie al ooit reisde in de Pinksterdagen met Centrum Gregoriaans

bezieling.

naar de heuvel bij Vaals kent de kerk met haar grijze eenvoud.

F.C.

Banken die kloek en kaal vragen om te knielen. Een eenzaam

boeket bij het altaar met daarrond monniken die welluidend en
mystiek gregoriaans bidden.
Een beeld zo oud als de middeleeuwen en pakkend is &e
monnik die in de hoek van de publieke voorruimte het touw van

Mystieke kracht van het gregoriaans

de klok vas grijpt en het brons laat spreken tot de velden.

“Het

wereld van de centen en de machten van het hier-en-nu ritue

Woorden schieten dan tekort om uit te drukken dat dicht bij de

Vigilius

gregoriaans...”

knijpt

de

Broeder

ogen

len bestaan die reiken over de tijden en de sterfelijkheid.

dicht.

Probeert onder woorden te bren

Vaals waar we

gen wat het voor hem betekent.

Pinksterdag, dus 31 mei, is een abdij van de Benedictijnen. In

"Als het goed gezongen wordt",

2001 vierde zij haar vijftig jaren op de Sint-Benedictusberg in

zegt hij dan. “Dan doet het iets

Oost-Limburg. De Benedictijnen van Vaals koesteren het grego

met je. Hier.” Hij legt zijn hand op

riaans van de Solesmes-vernieuwing. Wie deze mannen reeds

de borst. Broeder Vigilius is één

hoorde, wil terug. Na het volgen van de eredienst, brengen wij

van de vijf broeders van Huijbergen uit Oosterhout. Binnenkort

een bezoek in de buurt, is er een kennismaking in de abdij, een

vertrekt hij. Met de anderen. Het broederhuis wordt verkocht. En

bezoek aan de vrije gedeelten, een wandeling in de buurt, een

opnieuw naar toe

trekken

op

tweede

daarmee wordt in Noord-Brabant een stuk geschiedenis afge

middagmaal en tijd voor bezinning en deelname aan de

sloten. Bijna vijftig jaar was broeder Vigilius immers leider van

daggebeden. Een bus rijdt naar Limburg.

talloze koren in Oosterhout. Hij heeft plaatselijk een onuitwisba

re stempel op de kerkmuziek gedrukt.
Aangestoken door de verhalen van de broeders van Huijbergen
die hij leerde kennen langs het koor, werd een roeping wakker,
maar vooral ook door de muziek. Het gregoriaans.

Muzikaal

gezien vond hij het jammer dat destijds het Latijn in de kerk plaats
maakte voor de ‘volkstaal’, zoals hij het noemt.

Na de hoogmis houdt
CEES POEDEROIJEN een conferentie
over de ontwikkeling van de vormen
in het gregoriaans.

voor zijn streven naar originaliteit en authenthiciteit bij de vertol

king van gregoriaanse gezangen. Het koor zong onder meer het
ordinarium en het proprium van de vierde zondag van de

vasten.
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Goed

om

weten

voor

wie

geïnteresseerd

is.

Gregoriaans leeft 1

AANS. "In de meeste situaties werkt

het Gregoriaans niet meer.” Tot die

ROCK VOOR GOD. Bonheiden wordt op 10 juli het Rock

conclusie komt één van de topmusici

Werchter van de religieuze muziek. Tien dagen na het popge-

van het Vaticaan, dirigent Giuseppe

weld op enkele kilometers van Bonheiden loopt op het bezin

Liberto van het koor van de Sixtijnse

ningscentrum Zellaer een festival van "anders-muziek". Zellaer is

Kapel. Voor iedereen die de pre-conciliaire situatie romantiseert

een groene long bij Mechelen. Zes groepen staan op het

heeft hij een eenvoudige boodschap: "de Kerk beweegt zich

programma met eigentijdse, ritmische muziek: gospel, lichte

nooit achteruit.” Mgr. Giuseppe Liberto is sinds 1997 de dirigent

rock en contemporaine noten. De groepen zijn Flanders Gospel

van het koor van de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan en de drij

Choir, Jubal, Steram, Kana, Sangalayi en het Libertus Combo.

vende kracht achter de muziek van alle liturgische vieringen met

Entree 5 euro. Pick-nick breng je zelf mee. Drank kan je kopen.

de paus en andere belangrijke plechtigheden in het Vaticaan. In

Iets voor de kids of gregorianen met aangeboren nieuwsgierig

de National Catholic Reporter reageert hij op het groeiende

heid en een jong hart?

debat over de muziek in de Katholieke Kerk.
De groeiende tendens om terug te keren naar meer traditione

: . AGENDA,

le vormen van verbale expressie, bijvoorbeeld door een precie

zere vertaling van de Latijnse liturgische teksten wordt door

sommigen aangegrepen om te pleiten voor een terugkeer

Vieringen:

n^ "f uitsluitend Gregoriaans en polyfonie. Volgens Liberto is dat
gt~-n goede zaak. “De artistieke uitdaging bestaat erin om niet

Zo 30/05/04 10u30 in ST-Jan-ter-Biezen: Pinksteren door het

terug te keren, maar vooruit te gaan".

gregoriaans koor Cum Jubilo uit Watou.

Liberto bestrijdt dat de “verdwijning" van het Gregoriaans te

Zo

wijten is aan de vernieuwingen van het Tweede Vaticaans

Pinksteren: Spiritus Domini door het gregoriaans koor Laudate

30/05/04

10u

in

de

O.L.Vrouwekerk:

Hoogfeest

van

Concilie. "Wie zongen er voor het Concilie Gregoriaans?”

Dominum uit Kortrijk.

vraagt hij. “Het werd -als het al gebeurde- vooral door kleine

Zo 30/05/04 18u in de St-Pauluskerk: Vespers van Pinksteren door

groepjes gezongen. De gewone mensen wisten hoe ze de

de Schola gregoriana van Antwerpen.

rozenkrans moesten bidden en konden het Salve Regina

Zo 6/06/04 10u in de O.L.Vrouwekerk: Feest van de Heilige Drie-

zingen, en dat was alles." Maar zelfs al zou het mogelijk zijn om

eenheid: Benedicta sit door het gregoriaans koor Laudate

het Gregoriaans weer op brede schaal terug te brengen, dan

Dominum uit Kortrijk.

zou dat nog niet goed genoeg zijn. “Vandaag de dag is de

Zo 6/06/04 9u in de Abdij van de Rosenberg (Waasmunster):

liturgie in het Italiaans, in het Frans, het Duits, in alle talen.”

Feest van de Heilige Drie-eenheid: Benedicta sit door de

"Natuurlijk moet een minimum aan Gregoriaans bewaard blij

Cantores gregorianae In Voluntate uit Mortsel.

ven, vooral voor internationale Missen. Maar in de meeste

Zo 6/06/04 17u in de kerk van het O.L.Vrouwehospitaal: Plechtige

andere situaties werkt het gewoon niet. Muziek is een taal, en

Vespers door het gregoriaans koor Laudate Dominum uit Kortrijk.

we kunnen vandaag niet spreken in de taal van de vierde of

Zo 6/06/04 15u in Voormezele: Drievuldigheidszondag door het

de veertiende eeuw. De muzikale taal van vandaag is hetero

gregoriaans koor Cum Jubilo uit Watou.

geen. We moeten een taal voor vieringen vinden die begrijpe-

Do 10/06/04 10u in de O.L.Vrouwekerk: Sacramentsdag Cibavit

liit~^n praktisch is". Voor de goede orde: niet dat Liberto iets

door het gregoriaans koor Laudate Dominum uit Kortrijk.

te^en de gregoriaanse muziek op zich zou hebben. Hij brengt

Zo

die ook nog steeds regelmatig met zijn koor. Mgr. Giuseppe

Sacramentszondag door het gregoriaans koor van Grimbergen.

13/06/04

10u

in

Basiliek

de

van

Grimbergen:

Liberto is vaak teleurgesteld door de banaliteit van sommige

(T.V.Mis)

muziek die na het concilie gecomponeerd werd.

Zo 27/06/04 11 u45 in de O.L.Vrouwekerk: de geboorte van

Johannes De Doper De Ventre Matris door het gregoriaans koor

TIJDSCHRIFT VOOR GREGORIAANS, NIEUW.

De Stichting Amici

Laudate Dominum uit Kortrijk. H.Mis aangevraagd door het

Cantus Gregoriani is uit met het nieuwe nummer van haar

Kapittel van de Ridders van St Jan.

aangename tijdschrift. Wie dieper wil doordringen in wat ons

Zo 4/07/04 10u in de O.L.Vrouwekerk: 14de zondag door het

bindt kan daar goed terecht. Onze Pieter Mannaerts presen

jaar: Suscepimus Deus door het gregoriaans koor Laudate

teert recensies “Les Voix du plain-chant”, Arnoud Herings stelt de

Dominum uit Kortrijk.

"Gokkersmis uit Carmina Burana” voor, Jan Bernards reflecteert

Zo 4/07/04 17u in de kerk van het O.L.Vrouwehospitaal: Plechtige

over Dante Alighieri's Inferno en Alfons Kurris spreekt zijn verba

Vespers door het gregoriaans koor Laudate Dominum uit Kortrijk.

zing en verwondering uit over onder meer het Hooglied in een

Zo 15/08/04 10u30 in St-Jan-ter-Biezen: Maria ten Hemelopneming

lange en erudiete bijdrage. Berichten uit het verenigingsleven

door het gregoriaans koor Cum Jubilo uit Watou.

en getuigenissen van Marie-Louise Egbers en Martin Hoonders

Zo 15/08/04 10u in de O.L.Vrouwekerk: O.L.Vrouw Hemelvaart:

maken een mooie editie van Tijdschrift voor Gregoriaans, maart

Signum Magnum door het gregoriaans koor Laudate Dominum

2004. Het redactie-adres is marcelzijlstra@netscape.net.

uit Kortrijk. (Radiomis)
Zo 29/08/04 10u in St-Jan-ter-Biezen:22ste zondag door het jaar

AUTHENTHIEK GREGORIAANS IN ZINGEM. Tot onze vreugde laat

door het gregoriaans koor Cum Jubilo uit Watou.

oud-cursist A. Goedefroot, ons weten dat het koor van Zingem

Zo 12/09/04 14u tot

(bij Oudenaarde) een geslaagde poging onderneemt om het

Antwerpen: gregoriaanse zang door de Cantores gregorianae

gregoriaans uit te voeren. In de plaatselijke pers lezen we dat

In

het gregoriaans mannenkoor Gaudeamus uit Zingem gekend is

Monumentendag.

Voluntate

uit

18u in de Carolus Borromeuskerk te

Mortsel

ter

gelegenheid

van

Open

Gregoriaanse Uitstap:
Pinkstermaandag 31 mei organiseert het Centrum Gregoriaans

een daguitstap naar de abdij van Vaals. We nemen deel aan de
officies en de mis, en tussendoor houden we een conferentie en
een themawandeling. Informatie en inschrijven kan bij Lucienne
Van Gastel, A. Vereeckestraat 1/6, 2220 Heist-op-den-Berg,
tel/fax: 015-24.13.63 - E-post: cursist.gregoriaans@pandora.be.

Cursus 2 en 3 (enkel Drongen): vervolgcursussen :
- volledige dagen: 20/11, 11 /12, 15/1,29/1, 19/2, 19/3 Praktijksessie: 5/3

Praktiiksessies voor afgestudeerden: volledige dagen: 18/9,
4/12, 5/3, 21/5 - Plaats en thema worden voor elke dag afzon
derlijk meegedeeld.
Kortingen op het cursgeld:

BIJSCHOLING
Internationale Sommerkurse Gregorianik, georganiseerd door

Folkwang Hochschule Essen & Deutssprachige Sektion der
AISCGre. Van zondag 25 juli tot zondag 1 augustus 2004.
Docenten: Emmanuela Kohlhaas, Heinrich Rumphorst, Stefan
Klöckner, Kees Pouderoijen, Jörg Stephan Vogel
Taal: Duits. Prijs: €240, reductie €155 (o.m. studenten): hiervoor
heb je overnachting, ontbijt, avondmaal, cursus en busverplaatsing. Prijs voor enkel de cursus: €90; per dag: €20 (+ €5
cursusmateriaal).
Bij voorkeur voor 15 juni inschrijven bij:
Internationale Sommerkurse Gregorianik,
Folkwang Hochschule, Klemensborn 39, D 45239 Essen-Werden,
Fax +49 201 4903 288, gregorianik@folkwang-hochschule.de
Stage de Grégorien georganiseerd door Association Chant et

Patrimoine. Periode: 19 tot 35 juli 2004
Docent: David Eben. Taal: Frans (Engels, Duits). Concert op 24
juli. Zondagsmis op 25 juli ('s morgens)
Prijs: €126. Logies: hotel (vol pension): €45 voor 2-p-kamer, €52
voor 1-p-kamer, bij inwoner van Ranes: €10. Middagmaal €9,
avondmaal €7. Camping ook mogelijk. Inschrijven bij: JeanMarie Godard, 50 Rue de la fée d'Argouges, F 61150 RANES,
Tel +31 2 33 39 76 20, fpetron@club-internet.fr

• personen jonger dan 25 jaar krijgen 50 euro vermindering
indien zij jaar IA, Jaar 2 of Jaar 3wensen te volgen. Voor het
jaar 1B genieten zij een korting van 25 euro.
• groepen van meer dan 3 personen kunnen een 4de persoon
gratis de cursus laten volgen.

Inschrijven: zie hieronder "Administratie Cursisten".

CENTRUM
Administratie cursisten:

Lucienne Van Gastel, A. Vereeckestraat 1/6, B-2220 Heist o/d
Berg Tel: 015. 24.13.63 E-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be
Betalingen:

Op rek.nr. 737-0100011-47 bij Dhr.Jos Brausch G.Gallierlaan 5.
9000 Gent. Vanuit Nederland met gekruiste cheque.
Informatie over de inhoud v/d cursussen:

Frans Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen,
Tel: 03. 664.15.45 E-mail: fransbastiaensen@hotmail.com

DZ7 nifirrrfr'-------

__

Basiscursus Hebreeuws o.l.v Zr. Godeliph Deruwe van maandag

26 juli 2004 (10u) tot en met donderdag 29 juli 2004 (16u) in de
St. Trudoabdij van Male, Pelderijnstraat 14, 8310 St. Kruis-Brugge.
Inlichtingen: 050/36.70.22 (tss 9u-l lu30 en 15u-17u).
Studiedag “Nieuwe inzet van oude gezangen” op 11 oktober

2004 in Vaals (NL). Docent: Cyriel Tonnaer. Info: Ger Steeghs epost: schola.ward@tiscalimail.nl

CURSUS GREGORIAANS
Volgende zangdag voor afgestudeerden:

18/9/04. Plaats en programma worden tijdig meegedeeld.

Myriam Vervoort-Van den Hauten,
Mortselveldenlaan 8, B-2640 Mortsel Tel: 03. 449.43.15
E-mail: centrum.gregoriaans@advalvas.be
De redactie laat mensen aan het woord die een interessante
mening vertolken. Ze respecteert daarbij alle opinies zonder
onderscheid. De auteurs ondertekenen daarom hun bijdragen.
De meningen die zij vertolken zijn persoonlijk en vallen niet nood
zakelijk samen met de meningen van de redactie.
De volgende nieuwsbrief zal op 15 september 2004 verschijnen.
Teksten hiervoor moeten de redactie uiterlijk voor 15 augustus
2004 bereiken.

Cursussen Gregoriaans:

De volgende sessie van de cursussen Gregoriaans start in
november 2004.
Nieuw!!!

Vanaf dit jaar (2004-2005) wordt de cursus 1 a (voor beginners
met weinig of geen ervaring notenleer) dit jaar niet alleen in
Drongen, maar ook in Genk gegeven. Op die wijze willen we
het ongemak van de grote verplaatsingen voor de cursisten
van het oosten van Vlaanderen wat beperken.
Data van de cursussen 2004-2005:

Instapcursus 1 a: voor beginners met weinig of geen ervaring
notenleer:
- Drongen: 20/11 (n), 27/11 (v), 11/12 (n), 18/12 (v), 15/1 (n), 22/1
(v), 29/1 (n), 19/2 (n), 26/2 (v), 12/3 (v), 19/3 (volledige dag)
- Genk: 6/11 (v), 13/11 (v), 27/11 (n), 4/12 (v), 18/12 (n), 8/1 (v), 22/1
(n), 29/1 (v), 5/2 (v), 5/3 (n), 19/3 (volledige dag in DRONGEN)

Instapcursus 1 b: voor beginners met al enige ervaring
notenleer en/of Gregoriaans:
- enkel Drongen: volledige dagen: 26/2, 12/3, 19/3

Door een abonnement te nemen steunt u daadwerkelijk onze
werking! Hartelijk dank daarvoor.

Oud-cursisten en andere geïnteresseerden kunnen een jaar
abonnement nemen (4 nummers) door storting van 5 euro op
rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief
gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steunabonnement van 13 euro of een beschermend abonnement
van 26 euro. De cursisten krijgen de nieuwsbrief gratis toege
stuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregorians: surf naar:
http://www.egroups.com/subscribe/gregoriaans en klik op de
JOIN-knop.
Uitgebreide informatie over gregoriaans op het net:
http://listen.to/plainchant

Gregoriaans op het net: http://listen.to/plainchant
Jaargang 5, nummer 4, mei 2004

