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Méér dan bier
De trappist van de abdij van Westvleteren geniet 
wereldfaam, ook al is het bier uitsluitend in het verkoop- 
centrum naast de abdij te koop. Vijf broeders van de 
Sint-Sixtusabdij zingen paasliederen, met steun van het 
Ensemble Psallentes, het mannenkoor Capilla Fla
menco, en de organist van Westvleteren. Ignace 
Thevelein, dirigent van het kathedraalkoor van Brugge, 
hanteert-de stok.
“De gezangen die al eeuwenlang het gebed van de 
cisterciënzermonniken vertolken, drukken misschien het 
best uit waar het een abdijgemeenschap om te doen 
is: de diepe en onpeilbare verbondenheid met de 
aarde, met de mens en met God”, zegt Peter Peene, 
nationaal voorzitter van het Davidsfonds. “Dat ook de 
broeders zelf hun hedendaagse gezangen vertolken, is 
niet ingegeven door een hang naar mogelijk succes - 
in het kielzog van andere opgemerkte opnames zoals 
die van de monniken van Silos of Heiligenkreuz - maar 
door hun rotsvast geloof in de toekomst van hun 
gemeenschap. De Nederlandstalige psalmodieën en 
liederen zijn een stap op een lange muzikale en spiri
tuele weg die na meer dan negen eeuwen onvermin
derd verder gaat. Zo bouwen de broeders ook muzi
kaal aan de toekomst.”
De trappisten van Westvleteren traden al eerder naar 
buiten naar aanleiding van de 175ste verjaardag van 
de abdij en de ingrijpende verbouwingen. Broeder 
Godfried, prior van Westvleteren: “Deze muziek-cd ligt 
in het verlengde daarvan. Het is belangrijk dat de 
verbouwingswerken door een ruimere gemeenschap 
gesteund worden, niet enkel financieel maar ook 
moreel. De aandacht en betrokkenheid van de 
gemeenschap rondom de abdij is belangrijk. Een abdij 
is meer dan stenen, zij heeft ook een hart, een ziel. Met 
de 'Kruisweg van de stilte' van Armand Demeule- 
meester (Ronse, 1926-2002) in opdracht van de broe
ders van Westvleteren, die momenteel Vlaanderen 
rondreist, en deze muziek-cd tonen wij waarvoor de 
abdij staat en wat er beleefd wordt. De abdij van 
Westvleteren is niet alleen bier. Dit project biedt ons de 
kans dit te communiceren. Deze cd werd bewust in 
een liturgische setting voorgesteld."
“Alle liederen op de cd liggen in het verlengde van een 
liturgische traditie, maar staan dichter bij ons tijdsgevoel

Ignace Thevelein dirigeert 
enkele broeders

en de manier waarop wij het 
paasgevoel beleven. Zij 
werden immers allemaal 
tijdens de voorbije dertig 
jaar gecomponeerd. Ignace 
Thevelein, die ons begeleid 
heeft, beklemtoont dat deze 
muziek de confrontatie met 
de rijke gregoriaanse traditie 
aankan. De liederen zijn
gecomponeerd in het kader van de Intermonastieke 
Werkgroep voor Liturgie (IWVL), een samenwerkingsver
band van benedictijnen en benedictinessen, evenals 
trappisten en trappistinnen uit Vlaanderen en 
Nederland.” Abt Manu Vanhecke van Westvleteren 
vertelde tijdens de voorstelling dat het niet de bedoe
ling is nu overal in Vlaanderen op te treden. ‘Die eer 
laten wij aan het Ensemble Psallentes en Capilla 
Flamenco. Maar het publiek is wel altijd welkom in de 
eucharistie- en gebedsvieringen in onze abdij."
Met Pasen 2011 hopen de broeders van Westvleteren 
hun intrek te nemen in de (verjnieuw(d)e Sint-Sixtus
abdij. Peter Rosset

KERKMUZIEK

Nieuwe website “Zingt Jubilate”
In 2006 verscheen een nieuwe, 
grondig herziene editie van ‘Zingt 
Jubilate’, het liedboek van de 
Vlaamse katholieke kerk. Sinds de 
publicatie wordt verder gewerkt om 
de geloofsgemeenschappen te 
helpen het liedboek ook daadwer
kelijk in de vieringen te gebruiken. 
Het materiaal dat werd aange
maakt is nu gemakkelijker toegan
kelijk via de nieuwe website: 
www.zingtjubilate.be.

Op de website is onder meer een groeiende lijst te 
vinden met besprekingen van liederen uit ‘Zingt 
Jubilate'. Elke maand is er een keuze uit de liederencol
lectie met een bespreking. De commentaren kunnen 
inspiratie bieden bij de voorstelling van een lied, ter 
gelegenheid van een zangavond, een koorrepetitie of 
een homilie die vertrekt vanuit een lied. De site biedt 
ook informatie over zangavonden die worden georga-



niseerd om de nieuwe liederen samen te leren ontdekken. In een 
afzonderlijke rubriek wordt ook een aantal getoonzette 
antwoordpsalmen voorgesteld. De verzameling begint bij de 
advent, en wordt stelselmatig aangevuld met uitgewerkte 
antwoordpsalmen voor alle zon- en feestdagen in elk liturgisch 
jaar. Uitgangspunt is telkens een van de passende keerverzen 
zoals die in het liedboek ‘Zingt Jubilate’ werden gepubliceerd. 
Verder bevat de website nog een uitgebreide reeks liedsug- 
gesties voor alle zondagse eucharistieviering.
De Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg herinnert 
eraan dat intussen al meer dan 300 liederen uit ‘Zingt Jubilate' op 
cd zijn opgenomen in de reeks ‘Door de wereld gaat een lied' 
(17 delen). De lijst van alle liederen is te raadplegen op de site.

LITURGISCHE TAAL

Nieuwe missaalvertaling op komst
Op voordracht van de 
Nederlandse en Belgi
sche Bisschoppenconfe
rentie heeft het Vaticaan 
een commissie opgericht 
om de bestaande Neder
landse vertalingen van 
alle liturgische boeken te 
herzien. Een nieuwe ver

taling van het Romeins missaal, dat de integrale teksten en 
gebeden van de eucharistie voor elke dag van het kerkelijke 
jaar bevat, is in voorbereiding.
“Eeuwenlang was het Latijn de liturgische taal van de katholieke 
Kerk, tot het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) de volkstaal 
in de eredienst invoerde”, legt Joris Polfliet, secretaris van de 
Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ), en 
docent van onze cursussen Gregoriaans, uit. "De Latijnse liturgi
sche boeken werden na het concilie dan ook in het Nederlands 
vertaald. In 2001 gaf de Romeinse instructie ‘Liturgiam authen- 
ticam’ de opdracht voor een complete herziening van de 
bestaande vertalingen in de wereldkerk. Met het oog daarop 
werd op 4 juni 2009 de Bisschoppelijke Commissie voor de Verta
ling van Liturgische Teksten in de Nederlandse Taal opgericht. 
Nederland en Vlaanderen werken hierin vruchtbaar samen." 
De gemengde commissie of ‘commissio mixta' in het Latijn is voor 
een eerste periode samengesteld uit vier bisschoppen: Mgr. 
Antoon Hurkmans en Mgr.Hans van den Hende voor Nederland 
en Mgr. Jozef De Kesel, hulpbisschop voor Mechelen-Brussel, en 
Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen voor Vlaanderen. Zij 
worden bijgestaan door vier vaste medewerkers: Joris Polfliet en 
Christophe Monsieur voor Vlaanderen en Jo Hermans en A. 
Woolderink voor Nederland. De bisschoppenconferenties van 
Nederland en België hebben intussen de statuten van de 
commissie goedgekeurd en het eerste project is opgestart: de 
gemeenschappelijke vertaling van de 3de uitgave (de ‘editio 
typica tertia') van het Romeins missaal van 2002.

INTERMEZZO
OMWALLING TONGERLO.
De Abdij van Drongen, onze cursusplek, wordt thans gerestaureerd. 
De oorsprong van de cursus zat echter bij de Abdij van Tongerlo 

(Norbertijnen). Die abdij krijgt nu 
723.042 euro voor de restauratie van 
de omwalling rond de abdij. De 
omwalling rond de abdij heeft te 
kampen met zware stabiliteitspro- 
blemen. De abdij trekt het hele jaar 
door veel gelovigen en toeristen. 
Trekkers zijn: de boekhandel, de 
bakkerij en het Tongerlo abdijbier dat 
voor de abdij gebrouwen wordt, en 
de getrouwe kopie van Het Laatste 
Avondmaal van Da Vinei die onder 
toezicht van Da Vinei door zijn leer

lingen zou zijn gemaakt. Het hoofd van Jezus en van Johannes zou 
door Da Vinei zelf geschilderd zijn.

15E EEUWS GRADUALE.
De Nijmeegse Radboud Universiteit heeft een 
graduale aangekocht dat stamt uit de vijftiende 
eeuw en tot in de twintigste eeuw gebruikt werd voor 
(mis)diensten in vrouwenklooster Soeterbeeck in 
Ravenstein. Het aangekochte exemplaar is hier en 
daar verfomfaaid en er ontbreken veel bladzijden. 
Volgens een onderzoeker geven echter bijgevoegde 
prentjes, bladwijzers of in de marge gekrabbelde aantekeningen 
zicht op hoe een religieuze vrouwengemeenschap met haar boeken 
is omgegaan. De Soeterbeeckcollectie, eigendom van de univer
siteit, bestaat uit vijftig stukken en is de grootste collectie liturgische 
geschriften uit een Nederlands klooster.

HET CONTIUS-ORGEL
De Contius Stichting wil haar plan om een groot orgel te bouwen 
volgens de technieken die orgelbouwer Heinrich Andreas Contius in 
de 18e eeuw toepaste, realiseren in de Leuvense Sint-Michielskerk. 
Plannen om dit in de Sint-Pieterskerk te doen werden een jaar terug 
afgewezen door Monumenten en Landschappen. Contius was een 
van de favoriete orgelbouwers van Johan Sebastian Bach. Een orgel 
gebouwd volgens zijn ideeën zou dus uitermate geschikt zijn om 
Bachs muziek te spelen. Met 2.500 tot 3.000 pijpen zou dit orgel 
bovendien een van de grootste van het land worden. De kostprijs 
wordt geraamd op 3,2 d 3,5 miljoen euro. De Stichting maakt zich 
sterk dat zij dit bedrag via privésponsoring kan verzamelen. De 
Nationale Loterij kende in 2006 al 500.000 euro toe. De Stichting wil 
het orgel plaatsen op een nieuw te bouwen doksaal aan de hoofd
ingang. Monumenten en Landschappen zou principieel akkoorc 
gaan met een dergelijke constructie, maar over modaliteiten zoals 
de hoogte, de stabiliteit en dergelijke is het laatste woord nog niet 
gezegd. Met het kerkbestuur is er een overeenkomst. Prof. Katlijn 
Malfiet zei namens het kerkbestuur dat het orgel uitstekend past in 
het ontsluitingsproject waarmee ze van deze barokkerk uit 1650 een 
vredeskerk wil maken.

STERK COMPOSTELA.
Het Spaanse pelgrimsoord Santiago de 
Compostela verwacht in 2010 een 
record aantal pelgrims, leder jaar 
bezoeken miljoenen mensen het graf 
van de apostel Jacobus en beëindigen 
duizenden pelgrims hun voettocht, de 
‘camino de Santiago'. Vorig jaar werden 
door het pelgrimsbureau in Santiago 
125.000 oorkondes uitgereikt aan 
pelgrims, die in ieder geval de laatste 100 
kilometer te voet of de laatste 200 kilo
meter per fiets hadden afgelegd. Dit jaar

Een méér dan typische 
compostelavaarder

verwacht men bijna het dubbele aantal. 2010 is voor Compostela een 
bijzonder jaar. Voor de 119e keer sinds het begin van de pelgrimstra- 
ditie naar Santiago in de 12de eeuw is het een Heilig jaar. De sterfdag 
van de apostel Jacobus op 25 juli valt op een zondag en pas in 202' 
zal dat weer het geval zijn. Op oudejaarsdag opende aartsbisschop 
Julian Barrio de heilige deur van de kathedraal met drie hamerslagen 
en luidde daarmee het ‘Xacobeo 2010’-jaar in. In het vorige Heilig 
Jaar 2004 kwamen meer dan twaalf miljoen bedevaartgangers naar 
Santiago. Dit jaar zullen dat er meer zijn. Vanwege de verwachte 
toeloop zullen er iedere dag vijf missen opgedragen worden en zullen 
er tien nieuwe herbergen worden geopend, (jm)

LOURDESGROTTEN.
In Vlaanderen zong ieder jong iemand ooit tijdens de meimaand bij 
een Lourdesgrot. Dat zangtalent onderbouwt mee de nieuwe 
Gregoriaanse traditie. Hilda Poleunis (49) uit Landen en Bedo 
Lefebvre (58) uit Zwevegem willen alle Lourdesgrotten in België in 
kaart brengen. Inmiddels heeft het duo al 500 grotten geïnventari
seerd. België zou meer dan duizend Lourdesgrotten tellen. Met het in 
kaart brengen van de grotten willen de initiatiefnemers voorkomen 
dat die verdwijnen.

NIEUW VASTEN.
De veertigdagentijd blijft een sterke periode in het kerkelijk jaar. 
Opvallend is hoe er steeds vaker naar gestreefd wordt om vasten 
een hedendaagse invulling te geven. Bij ons herhaalt Broederlijk 
Delen zijn succesvolle koffiestops en lanceren de dominicanen de 
actie ‘Retraite in de stad’ (www.retraitedanslaville.org), waarmee 
nog tot Pasen de band gelegd wordt tussen spiritualiteit en het dage
lijkse leven. Wie zich inschrijft op de website kan ook dagelijks een 



bezinning ontvangen via e-mail. In de Duitstalige landen blijven de 
dagelijkse bijbelcitaten en bezinningen per sms of e-mail evenals het 
autovasten bijzonder populair. Daarbij wordt de wagen tot Pasen 
aan de kant gelaten. Voor het eerst nodigde de aartsbisschop van 
München op Aswoensdag kunstenaars uit om met hem te bidden, 
de Bijbel te lezen en hun geloof op kunstzinnige wijze vorm te geven. 
In Frankrijk lanceerden veertig ontwikkelingsorganisaties de 
campagne ‘Bouge la planète', om de eis voor een eerlijke en even
wichtige ontwikkeling kracht bij te zetten. Hef hoogtepunt van de 
actie heeft plaats op 30 maart. Die dag worden in Parijs meer dan 
30.000 vooral jonge mensen verwacht voor een actiedag met meer 
dan 375 activiteiten. De Italiaanse bisschoppen publiceerden een 
vastenbrochure waarin zij hun gelovigen aansporen tot innerlijke 
vernieuwing en ook nog eens de betekenis van belangrijke symbolen 
als as, water of vuur toelichten.

KEIZERSBERG BESCHERMD.
De 'Site van de Keizersberg’ in Leuven 
wordt beschermd wegens de buiten
gewone historische, artistieke en 
wetenschappelijke waarde ervan. Na 
verder onderzoek volgt, in principe 
binnen het jaar, de definitieve bescher
ming. Keizersberg dankt zijn benaming 
aan keizer Karei V, die hier tijdens zijn 
jeugdjaren vaak verbleef. De hoogteburcht, residentie van de 
graven en hertogen van Brabant, was vanaf de dertiende tot de 
zestiende eeuw vestigingsplaats van Tempeliers en Hospitaalridders 
/an Sint-Jan van Jeruzalem. Tijdens het Franse bewind werd het 
domein verkocht en in 1801-1802 liet de eigenaar de kerk slopen. 
Eind 19de eeuw kochten benedictijnen van Maredsous de site 
opnieuw aan. Zij bouwden er vanaf 1897 een benedictijnenabdij. De 
stad Leuven wil met een ambitieus project een nieuwe impuls geven 
aan de site. Leuven neemt tevens het groengebied van Keizersberg 
in erfpacht. Er worden nieuwe toegangswegen en wandelpaden 
aangelegd en de tuin van de Keizersberg wordt stadspark. De bene
dictijnenabdij en het kerkhof blijven privédomein van de paters.

BIJBEL GEDIGITALISEERD.
Anderhalf jaar werk door een 60-tal vrijwilligers was het. Het gaat om 
een Nederlandse, protestantse Bijbelvertaling uit 1562 op basis van 
Griekse en Duitse Bijbels. De digitalisering is ook een belangrijke stap 
vooruit voor preciezer en sneller onderzoek naar de invloed van het 
Duits op het Nederlands. De ‘Deux Aes’-Bijbel was tot de publicatie 
van de Statenvertaling de meest gezaghebbende protestantse 
Bijbelvertaling. De Bijbel dankt zijn bijnaam aan een kanttekening bij 
Nehemia 3,5: "Deux aes en heeft niet. Six cinque en geeft niet. Maar 
quater drij, die helpen vrij.” Vrij vertaald betekent de tekst, die verwijst 
naar de ogen van een dobbelsteen: “De armen (2 en 1) hebben 
niets om te geven, de rijken (6 en 5) zijn gierig, en de middenmoot (4 
en 3) is vrijgevig.” In het kader van het Nederlandse Bijbeldigitali- 
seringsproject werden met steun van het Nederlands Bijbel
genootschap (NBG) en de Nederlandse Taalunie eerder ook al de 
Statenvertaling, de Delftse Bijbel, de Leuvense Bijbel en Luthers 
Bijbelvertaling gedigitaliseerd.

GEDENKSTEEN VOOR MONNIKEN.
Aan de abdij Affligem onthulde monseigneur Fulgens Le Roy een 
gedenksteen voor de elf monniken die overzee begraven liggen. De 
abdij Affligem, een benedictijnenabdij, heeft sinds 2007 geen missio
narissen meer in het buitenland. Met de terugkeer van Fulgens Le 
Roy, die het in Zuid-Afrika tot bisschop bracht, kwam een definitief 
einde aan 120 jaar missiewerk vanuit Affligem. Vanaf 1878 trokken 
missionarissen van de abdij naar oorden als Oost-Bengalen (nu 
Bangladesh), het Indian Territory in Oklahoma (USA) en Auckland 
(Nieuw-Zeeland). Nergens kwam het tot een stichting. In Noord- 
Transvaal (Zuid-Afrika) lukte het wel. Dom Victor Van Schepdael was 
in 1906 de eerste Affligemse monnik die er met andere benedictijnen 
naartoe trok. Er werden tientallen missieposten opgericht, duizenden 
mensen onderricht en gedoopt, catechisten opgeleid, kerken, 
scholen en ziekenhuizen gebouwd, plantages aangelegd en Saint- 
Benedict’s Abbey in Subiaco gesticht. Tot 1974 reisden geregeld 
monniken vanuit Affligem naar Noord-Transvaal. Ook huidig abt Rik 
De Wit was van 1974 tot 1999 missionaris in Pietersburg. De Saint- 
Benedict’s Abbey is vandaag een succesvolle zelfstandige abdij. In 
totaal waren 28 monniken van Affligem ooit werkzaam in de missies. 
Daarvan zijn er elf niet begraven in Affligem. In veel gevallen kregen 
ze een graf in hun missie. Met de gedenksteen worden zij nu ook 
Affligem herinnerd..

AGENDA
Vaste gregoriaanse vieringen (per stad):
ACHEL. Elke zo. 10.45u Gregoriaanse hoogmis. Elke 4de zo. zingt de 
Schola Cantorum o.l.v. Bert Severens. Op andere zo en feestdagen 
zingen monniken van de Achelse Kluis cisterciënzer gregoriaans o.l.v. 
Wilko Brouwers. Info: www.achelsekluis.org..
AFFLIGEM. Abdijkerk: Monnikenkoor en gregoriaans gemengd koor o.l.v. 
Dom Idesbald Verkest. Elke zo. 10u gregoriaanse Mis en om 15u de 
Vespers en lof door het monnikenkoor. Info: Abdijstraat 6, 1790 Hekelgem 
053 66 70 25 of Longinius van de Velde 0475 414 280.
AMSTERDAM. Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30: Het mannentrio 
Gregoriana verzorgt elke 3e zat., 17 u. (m.u.v. juli en augustus) een 
"Gregoriaanse meditatie". Gregoriana werkt soms samen met musici uit 
het Oosten en het Westen, waardoor muzikale en religieuze verwant
schappen van diverse culturen worden onthuld. Info: Reinier van der Lof, 
Weesp Tel:+31.294.419754
ANTWERPEN. St.-Jacobskerk: Elke 1ste zon. 10 u. hoogmis met gregoriaans 
proprium door Chorale Sancti Jacobi o.l.v. Dirk Boeten, andere zon. door 
andere koren. Info: Jo Tanghe 03/541 90 28. St.-Pauluskerk: Schola 
Gregoriana Cantabo. Regelmatig op zo. 10.30 u. Gregoriaanse hoogmis. 
Op hoogdagen meerstemmige mis met orkestbegeleiding, met gregori
aans proprium. Op 2° kerstdag, 2° paasdag, Pinksteren en Allerheiligen: 
Gregoriaanse vesperdienst. Info: Hugo Brangers, Antwerpen.
ASSEBROEK. Benediktijnerabdij, Baron Ruzettelaan 435: Elke zo. 10u 
gregoriaanse Mis. Info: 050 35 72 51
BERCHEM. Sint Theresiakerk, Grote steenweg: Gregoriaans koor 
Concentus Teresiae. Elke zo. 10u gregoriaanse Mis. Info: Oktaaf Bollaert, 
Sterren Regen 19, 2540 Hove.
BRUGGE. Paters Karmelieten, Ezelstraat 28: Schola Gregoriana Brugensis 
o.l.v. Roger Deruwe. Elke zon- en hoogdag 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. 
Info: Ignace Huyghebaert Tel: 050 44 38 90 of scola@scolagregoriana.com. 
Begijnhof, Monasterium De Wijngaard. Gregoriaans koor van het 
Begijnhof. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis. Info: 050 33 00 11. St.-Trudo- 
abdij Male (St.Kruis Brugge). Elke zo. 9 u. Gregoriaanse mis.
BRUSSEL. St. Michiel en H. Goedele: Gregoriaanse Kathedraal schola o.l.v. 
Herbert Beirens. Zo. 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Tomboy André, 
Guill.Stassartlaan,16 b 22, 1070 Anderlecht. Tweelindenstraat 2A (metro 
Merode of Montgomery): Una cum o.l.v. Paul-Augustin Deproost. Zo. 10 
u. Gregoriaanse mis. Info: Laurent Bayer. Kerk van St. Hendrik, 1150 Brussel: 
Gregoriaanse schola Saint-lrénée. De zondagen van de advent en de 
vasten, gregoriaanse Mis om 9u30. lnfo:Michel Zeegers, av. du Héron 1, 
1640 Rhode-St-Genèse 02 381 10 62. O.L.V. van de Zavel: Gregoriaanse 
schola St. Irénée. Elk hoogfeest om 11 u gregoriaanse Mis. lnfo:Michel 
Zeegers. av. du Héron 1. 1640 Rhode-St-Genèse 02 381 10 62. Kapel Heilig 
Hart, Twee Lindenlaan, 1200 Brussel. Gregoriaanse schola "Una cum". 
Elke zo. en Feestdag om 10u gregoriaanse mis. Info: Paul-Augustin 
Deproost, rue Champ du Roi 23, 1040 Bruxeiles 02 736 92 04. 
Miniemenkerk: Elke zo. gregoriaanse Mis om 11 u. Info: Abbé Jacques Van 
der Biest, rue Ernest Allard 47, 1000 Bruxeiles.
DENDERMONDE. Abdijkerk: Op weekdagen 8u30 en op zondagen 9u30 
gregoriaanse conventsmis. Niet op hoogdagen. Elke dag gregoriaanse 
Vespers om 18u.
GENT. St.-Niklaaskerk: Paratum cor o.l.v. Thierry Pauwels. Elke zo. 10 u. 
Hoogmis met proprium, niet op 2e zo., wel op feestdagen (zelfs als ze op 
de 2e zo. vallen). Info: Thiery Pauwels, De Pinte. St.-Baafskathedraal: 
Paratum Cor o.l.v. Thierry Pauwels. Gregoriaanse hoogmis op de 2e zo. 11 
u. (niet op feestdagen). Info: Thiery Pauwels, Greenpark 17, 9840 De Pinte 
09 2827824 of Th.Pauwels@advalvas.be.
GRIMBERGEN. Abdijkerk: Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen o.l.v. P. 
Gereon. Elke zo. 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Elke do. 20ul5 repetitie in 
de Sachristie. (via Pastorie, Kerkplein 1)
Info: Herman RASPOET, Brusselsestraat 120, 1840 Londerzeel.
Tel: 052-55.05.04 raspoet.herman@telenet.be.
HAALTERT. St.-Gorikskerk: Kon. St.-Gorikskoor o.l.v. Hubert Verheijen. 
Uitgezonderd 2de zo., 10 u. Gregoriaans kyriale. Op hoogdagen meer
stemmige Latijnse mis. Info: Hubert Verheijen, Haaltert.
HALLE. Kerk Paters Conventuelen, Volpestraat: Sint Gregoriuskoor o.l.v. 
Roger Vanbellingen. Elke zon-en feestdag 10u30 gregoriaanse Mis.
Info: 02/ 356 20 03 of www.gregorius.tk.
HERENTALS. Begijnhofkerk St.-Catharina: Elke zo. 10u. Gregoriaanse mis 
(proprium en ordinarium) door het gregoriaans mannenkoor. Info: Jan 
Cools. Vossenberg 45B, 2200 Herentals 014/ 21 56 48.
HEVERLEE. St.-Lambertuskerk: Kon. St.-Lambertuskoor o.l.v. Johan de Boer, 
lste, 3de en 5de zo., 10u30 Gregoriaanse Hoogmis. Info: Johan De Boer 
016/ 40 52 99, www.kerkleuven.be/koor/kslh/.
LEUVEN. Abdijkerk Keizersberg: Het monnikenkoor o.l.v. Abt Kris 
Opdebeeck zingt elke zo. 10u de gregooriaanse Hoogmis. Info: Rvd Kris 
Opdebeeck, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven 016 31 00 60 St- 
Kwintenkerk: 10 u. Gregoriaans proprium door de Schola Sancti Quintini 
o.l.v. J. Vandergeeten, naast andere gezangen door de Schola, hetzij 
door het vrouwenkoor Concinite (1 e en 3de zo.). Info: Mark Debrock T.W. 
Wilsonlaan 15 3010-Leuven 016/25 36 83.
KNOKKE. Paters Dominicanen: Schola Gregoriana Dominicana o.l.v 
Jacques Maertens. Elke zo. 11 u. Gregoriaanse mis. Info: Jacques 
Maertens, Knokke-Zoute Tel:050/ 60 12 32.
KORTRIJK. O.L.Vrouwekerk: Laudate Dominum o.l.v. Walter Deroo. Elke 
1 ste zo. en op feestdagen 9u45. Elke 1 ste zo. 17u gregoriaanse vespers in 
de kerk van het O.L.Vrouwehospitaal, Budastraat. Info: Gislain Baert, 
Graskant 5, 8520 Kuurne 0474 325 729 of Iaudatedominum6@scarlet.be.
ST.-N1KLAAS. Kapel Zusters Arme Klaren, O.L.V.-plein 31: Schola Cantorum 
o.l.v. Luc De Cock. Elke lste zo. en op hoogdagen 9 u. Gregoriaanse 
hoogmis, (niet juli en augustus). Info: Luc De Cock. Heidebloemstr. 4, 9100 
St.-Niklaas, 03/777 10 05



TURNHOUT. Begijnhofkerk Heilig Kruis: Koninklijk H.Kruis begijnhofkoor o.l.v. 
Herbert Op de Beeck. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis (proprium en ordina- 
rium). Info: Herman Deckx, Victoriestraat 9 bus2,2300Turnhout. Tel: 014/41 
25 81. Heilig Hartkerk: Ceciliakoor o.l.v. Sylvain Goossens en Jef Roymans. 
Elke zon-en hoogdag 10u de Mis met gregoriaans proprium. Ordinarium is 
meerstemmig Latijn of gregoriaans. Info: Jochem Baas, 014/ 61 01 72
WAASMUNSTER. Abdij Roosenberg: Schola Gregoriana feminea In 
Voluntate. Elke 1 ste zo. van de even maand, 9 u. Hoogmis. Info: Myriom 
Van den Hauten 03/ 449 43 15
WATERMAEL (Brussel). Kerk van St Clement:. Elke zo. 9u30 gregoriaanse 
Mis. Info: Raoul Leblicq, rue des Thuyas 14, 1170 Watermael 02 673 02 58 
ZINGEM. St. Bavokerk: Gregoriaans koor Gaudeamus o.l.v. Adelin 
Goedefroot. Elke feestdag 10u30 gregoriaanse Mis. Info: A. Goedefroot, 
Nederzwalmsesteenweg 31, 9750 Zingem 09 384 20 29.

Gregoriaanse vieringen zonder vaste datum:
BRUSSEL: Schola "Lux et Origo" en schola “Stella Matutina” o.l.v. Eric 
Trekels verzorgen enkele concerten per jaar over verschillende thema's. 
Info: E. Trekels, rue des Aduatiques 7, 1040 Bruxelles 02 736 56 68
LEUVEN: Het gregoriaans koor van Leuven o.l.v. Frans Manman, verzorgt 
enkele Missen en concerten per jaar. lnfo:Frans Mariman, Korbeek- 
damstraat 13, 3050 Oud-Hervelee 016 47 12 60.
LIER: De damesschola "Vox Laetitiae" o.l.v. Stefan Meesen verzorgt 
missen en concerten op verschillende plaatsen. Info: Stefan Meesen, 
016 53 20 99 of: vox.laetitiae@advalvas.be
WATOU: De damesschola Cum Jubilo o.l.v. Agnes Delbaere en de 
Herenschola o.l.v. Wim Orbie verzorgen verschillende zondagen de Mis 
om 10u30, alsook op andere locaties in België. Info: Bernard Deheegher, 
Moenaardestraat 20, 8978 Watou 057 38 82 67 of www.cumjubilo.be

Abdijen in België waar gregoriaanse officies 
gezongen worden:
Abbaye N.D. de Saint Remy (Trappisten) - Abdij Affligem (Benedictijnen) - 
Abdij Averbode (Norbertijnen) - Abdij De Wijngaard (Benedictinessen) - 
Abdij Keizersberg (Benedictijnen) - Abdij Mariënhof (Cisterciënzerinnen) - 
Abdij Grimbergen (Norbertijnen) - Monastère de Chevetogne 
(Benedictijnen) - St. Pieters en Paulusabdij (Benedictijnen)

Voor “Gregoriaanse” dames:

GREGORIAANSE PROJECTWERKING VOOR DAMES.

In de sporen van het laatste Festival (mei 2009) bouwt de Duitse musico
loge en koordirigente Inga Behrendt in de schoot van de damesschola 
Cum Jubilo uit Watou een projectwerking uit. Het project wil zangers aan 
te spreken die interesse hebben voor Gregoriaans, maar die zich moeilijk 
kunnen engageren voor een normale koorwerking. De formule berust op 
een maandelijkse repetitie van drie uren, projectgericht. De eerste project
uitvoering concretiseert zich bij de opening van de cyclus zondagsmuziek 
in de kathedraal van Brussel op 4 juli 2010. De maandelijkse repetities 
vinden plaats in Watou, voorlopig op een woensdagavond. Info. Bernard 
Deheegher. 057/388 267 of bernard.deheegher@telenet.be.

CANTUS GERMANUS.

Het gregoriaans vrouwenkoor Cantus Germanus, tellende 14 actieve 
leden, ontvangt graag nieuwe zangeressen. Actief in St Germanus 
Tienen. Repetitie op donderdagavond. Info: louis.kinnaer@scarlet.be, 
Groot Overlaar 88, 3300 Tienen.

Overzicht cursussen en zangdagen 2010-2011 van het Centrum Gregoriaans

Cursus: 1 A 1 B 2 en 3 Zanqdaq Zanq +
cijfers = essenreeks n = namiddag

18/09/20ÏO 1
02/10/2010 Gent
16/10/2010 Mechelen
23/l0/20l0 Hasselt
20/11/2010 1 n 1
04/12/2010 2 n
18/12/2010 3 n 2
15/01/2011 4 n 3
29/01/2011 5 n
05/02/2011 6 n 1 4
19/02/2011 7 n 2
26/02/2011 8-9 3 5
19/03/2011 ■i- 2
26/03/2011 10-11 4 6
07/05/2011 3

Cursus Latijn
22/05/2010 05/06/2010|19/06/2010 11 /09/2010125/09/20101 09/10/2010

"Zangdag" is bedoeld voor alle cursisten en afgestudeerden. De 
zangdag van 19 maart 2011 is voorde cursisten inbegrepen in de cursus. 
"Zang +" is bedoeld voor alle belangstellenden die, samen met cursisten 
en afgestudeerden, kennis willen maken met het Gregoriaans.

CENTRUM
Administratie cursisten:
Lucienne Van Gastel, Centrum Gregoriaans, Boudewijnlaan 24, 2220 Heist- 
o/d-Berg - Tel: 015. 24.13.63 E-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be

Betalingen:
Op rek. nr. 737-0100011-47 Centrum Gregoriaans, bij F. Bastiaensen, Bloe- 
menlaan 26, B-2950 Kapellen. 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

REDACTIE
Mia Pastijin, Keldermansvest 47, 2800 Mechelen, tel. 015-20.18.26, 
mia.pastijn@telenet.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 noodzakelijk samen met de 
meningen van de redactie. ,
De volgende nieuwsbrief zal op 15 juni 2010 verschijnen. Teksten hiervo! 
moeten de redactie uiterlijk voor 15 mei 2010 bereiken.

Cursus
PALÉOGRAPHIE MUSICALE: THÉORIE ET PRATIQUE.

Onder deze titel organiseeert de Académie du chant grégorien een 3- 
daagse cursus met David Eben in de abdij van Orval. De deelnemers 
moeten wel vertrouwd zijn met de notatie van Sankt Gallen, maar je kan 
ook een extra dag boeken voor de studie van deze notatie. Paleografie 
bestudeert de middeleeuwe handschriften en de oude muzieknotatie: 
de vormen, de geschiedenis, de geografische varianten (paleofrankisch, 
lorreins, bretoens, aquitaans, italiaans...). Er wordt ook gezongen (1/3 
van de tijd). Van zondag 29 augustus tot woensdag 1 september 2010. 
Info en inschrijven: http:/www. gregorien.be

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

U kan een jaarabonnement nemen (4 nummers) door storting van 10 
euro op rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief 
gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steun abonnement 
van 20 euro of een beschermend abonnement van 40 euro. De cursisten 
krijgen de nieuwsbrief gratis toe gestuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregoriaans: 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

Bezoek onze site:
www.centrumgregoriaans.be

Gregoriaans op het net: http://listen.to/plainchant
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