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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt het Beleidsplan 2016 - 2020 van de Stichting AMICI CANTUS GREGORIANI. 

 

De Stichting Amici Cantus Gregoriani is opgericht 25 mei 1987 en stelt zich ten doel om de 

beoefening van het gregoriaans te bevorderen en de bestudering ervan te stimuleren.  

 

Wij bevinden ons in een tijd waarin de beoefening van het gregoriaans in de katholieke liturgie 

geen vanzelfsprekendheid (meer) is, waarin de theoretische en praktische kennis van het 

gregoriaans steeds unieker wordt en waarin de meeste schola’s in hoog tempo vergrijzen. 

 

Tegelijkertijd groeit de belangstelling voor het gregoriaans, in eerste instantie als belangrijke 

uiting van Middeleeuwse Europese cultuur, als bron van inspiratie en voeding van spiritualiteit, 

maar zeker ook als drager van de liturgie. De Stichting Amici Cantus Gregoriani ziet het als 

haar taak om tegemoet te komen aan deze groeiende behoefte. Zij wil haar bestaande 

activiteiten versterken, alsmede nieuwe initiatieven ontplooien, om haar doelstelling blijvend te 

realiseren. Ze zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties. 

 

Het bestuur heeft een beleidsplan geformuleerd dat thans voor u ligt. 

 

Dit plan beschrijft de basis van waaruit de verschillende geledingen gezamenlijk optrekken om 

de beschreven doelen te realiseren. 

 

Tevens wordt het plan gebruikt wordt bij fondsenwerving en subsidieaanvragen. Het stelt 

geïnteresseerden op de hoogte van het streven van onze stichting. 

 

 

 

 

 

Anthony Zielhorst, voorzitter 

Culemborg, 1 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beleidsplan 2016 – 2020 

  2 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

  Voorwoord 

  Inhoudsopgave 

 

1. Inleiding 

1.1. Amici Cantus Gregoriani 

1.2. Beknopte geschiedenis van de stichting 

 

 

2. Organisatie en Medewerk(st)ers 

2.1.  Bestuur 

2.2.  Redactie 

2.3  Werkgroep Gregoriaanse Academie 

2.4  Gregoriaanse Euregio 

 

 

3. Doelstellingen en beleidsvoornemens 

3.1  Verjonging en verbreding 

3.2 Communicatiebeleid 

3.2.1 Website 

 3.2.2 Website en tijdschrift 

3.2.3 Brochure 

3.2.4 Media 

3.3 Opleidingsplan 

3.4 Edities 

3.5  Samenwerking en professionalisering 

 

4.  Activiteiten 

4.1. Tijdschrift 

4.2. Gregoriaanse Academie 

4.3. Nederlands Gregoriaans Festival 

4.4. Educatie 

4.5. Jongerendagen 

 

5. Financiën 

5.1. Algemeen 

5.2. Budgettering 

5.3. Wensen en prioriteiten 

5.4. Verantwoording 

 



 

Beleidsplan 2016 – 2020 

  3 

 

 

 

1. Inleiding 

 

 

1.1 Amici Cantus Gregoriani 

 

Als actieve liturgische muziek is het gregoriaans de laatste decennia op de achtergrond geraakt. 

Hierdoor vermindert de bekendheid met deze zangwijze. 

De Stichting Amici Cantus Gregoriani (‘vrienden van de gregoriaanse zang’) beijvert zich om 

dit culturele erfgoed levend te houden. 

 

Zij stelt zich ten doel om de beoefening van het gregoriaans te bevorderen en de bestudering 

ervan te stimuleren. Zij doet dit zonder enige binding aan een kerkgenootschap. 

 

Daarbij maakt zij gebruik van de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent het 

gregoriaans als gevolg van handschriftenonderzoek.  

 

Tegelijkertijd beijvert de stichting zich zowel voor de praktische beoefening van het 

gregoriaans in de liturgie als voor de presentatie ervan tijdens concerten, festivals en in de 

media. 

 

 

1.2 Beknopte geschiedenis van de stichting 

 

• Start in 1976, het begin van het cursuswerk en reis naar Solesmes in 1978. 

• In aansluiting op de cursussen worden studieweekenden georganiseerd: najaar 1980 

Vaals 

• 1984: Kerkoraal wordt omgedoopt in Tijdschrift voor Gregoriaans. 

• Mei 1987: de Amici worden rechtspersoon: de stichting is een feit. 

• September 1991: oprichting Mannenschola van de Amici. Eerste dirigent Piet Mennen 

• Oktober 1994: eerste bijeenkomst van de Gregoriaanse Academie in Oosterhout 

• Oktober 1999:  cursus voor gevorderden met als docenten Eugeen Liven d’Abelardo en 

Kees Poederoijen 

• Oktober 2000: de Academie verhuist naar Den Bosch 

• 4 november 2000: de eerste zangersdag van de ACG in Abdij Koningshoeven 

• Vanuit het bestuur van de Amici heeft zich in 2006 het Nederlands Gregoriaans Festival 

ontwikkeld, een initiatief dat inmiddels grote bekendheid geniet. Het festival vindt elke 

twee jaar plaats. In 2016 verplaatst het festival zich van Ravenstein naar ‘s 

Hertogenbosch 

• In de loop der jaren worden tijdschriften, publicaties uitgegeven en zangersdagen 

georganiseerd 

• Internationale samenwerking met de Folkwang Universiteit, Universiteit van Leuven in 

samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag met als doel het 

stimuleren van de professionele opleidingen 

• In 2012 werd bij gelegenheid het 25-jarig bestaan van de stichting een kleine 

conferentie gehouden Neerlangel bij Ravenstein, aan de vooravond van het Vierde 

Nederlands Gregoriaans Festival 
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2. Organisatie en medewerk(st)ers 

 

2.1. Bestuur 

 

Het bestuur van de ACG wordt per 1 januari 2016 gevormd door: 

Anthony Zielhorst    voorzitter 

Servy Bol     secretaris / penningmeester 

Hanneke van der Grinten   lid 

 

 

2.2 Redactie 

 

De redactie van het Tijdschrift voor Gregoriaans bestaat uit 

Dr. Marcel Zijlstra, hoofdredacteur 

Arnoud Heerings,  redacteur 

Gerrit van Osch,  redacteur 

Albert Koopmans,  eindredacteur 

 

 

2.3 Werkgroep Gregoriaanse Academie 

 

De Werkgroep Gregoriaanse Academie bestaat uit 

Dr. Marcel Zijlstra 

Marianne Kalsbeek 

Riet Gardeniers 

 

 

2.4 Gregoriaanse Euregio 

 

De werkgroep Gregoriaanse Euregio bestaat uit 

Prof. Dr. Stephan Klöckner, Folkwang Universiteit Essen 

Dr. Pieter Mannaerts, Katholieke Universiteit Leuven 

Dr. Marcel Zijlstra, Koninklijk Conservatorium Den Haag 

Drs. Anthony Zielhorst, voorzitter ACG 

Anke Westermann, Institut für Gregorianik Essen 
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3. Doelstellingen en beleidsvoornemens 

 

3.1 Verjonging en verbreding 

 

In de beleidsperiode 2016 – 2020 zullen grote inspanningen worden geleverd om een breder en 

een jonger publiek te betrekken bij de activiteiten van de ACG. Het communicatiebeleid (zie 

3.2) heeft als doelgroep dan ook vooral jongeren. Contact wordt gezocht met jongeren die al 

actief zijn in kerk (Wereldjongerendagen) en koor (kathedrale koren, jeugdkoren e.d.). 

In de loop van deze planperiode wordt de eerste jongerendag Gregoriaans & Spiritualiteit 

georganiseerd. Jongeren leren tijdens deze dagen het gregoriaans intensief kennen: 

geschiedenis, liturgische achtergrond, relatie met spiritualiteit, de zangpraktijk. (zie 4.5 

Jongerendagen) 

Vanuit dit initiatief zal in de komende beleidsperiode in samenwerking met schola’s in de 

studentensteden een projectschola voor jongeren worden gestart. Wellicht is het mogelijk om 

na verloop van tijd regionale jongerenschola’s te vormen. Met de jongerenschola’s die zich de 

afgelopen jaren tijdens het Nederlands Gregoriaans Festival hebben gepresenteerd, wordt 

nauwe samenwerking gerealiseerd. 

 

3.2 Communicatiebeleid 

 

In 2016 wordt een begin gemaakt met de professionalisering van interne en externe 

communicatie. Betrokkenen en belangstellenden moeten sneller, adequater en vollediger 

worden geïnformeerd over de activiteiten van de stichting. Bovendien moeten er 

mogelijkheden gecreëerd worden om over de kerntaken van de stichting (studie en interpretatie 

van het gregoriaans) op basis van klinkend materiaal met elkaar te communiceren. 

De stichting en zijn activiteiten zullen ook prominenter naar buiten gebracht moeten worden. 

Middelen:  

- geactualiseerde website en andere sociale media met mogelijkheden tot beluisteren van 

geluidsfragmenten en interactief contact  

- informatieve brochure 

- vernieuwing van Tijdschrift in relatie tot de nieuwe media 

- actief contact met de landelijke media 

 

3.2.1 Website 

In 2016 wordt een geheel nieuwe website geïnitieerd door de ACG. Deze site beschikt over 

applicaties m.b.t. beluisteren van geluidsfragmenten. Deze site vormt een platform voor het 

uitwisselen van vragen, opvattingen, informatie, activiteiten, actuele gebeurtenissen en nieuwe 

inzichten. De samenwerking met andere organisaties wordt daartoe gezocht. 

Dit alles moet ertoe leiden dat deze website in 2017 hét podium in Nederland is voor het 

uitwisselen van informatie en opvattingen m.b.t. het gregoriaans voor alle leeftijden. 

 

 3.2.2 Website en tijdschrift 

De redactie van het Tijdschrift voor Gregoriaans zal een actieve rol spelen in de beleidsvorming 

m.b.t. de communicatie. In dit proces zal onderscheid gemaakt worden tussen het actueel 

houden van de redactionele formule enerzijds en het voeden van de inhoud van de website 

anderzijds. 

De artikelen in het Tijdschrift worden voorzien van geluidsfragmenten op de website. Lezers 

zullen met elkaar van gedachten wisselen over inzichten en interpretaties. Reflecties op deze 

reactie vormen weer de aanleiding tot nieuwe artikelen in het Tijdschrift. 
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Informatie over jongerendagen en cursussen is voortdurend actueel. Fragmenten van boeken en 

CD´s / DVD’s die in het Tijdschrift worden besproken zullen via de website kunnen worden 

ingezien en beluisterd en besteld. 

Onderzocht wordt of het Tijdschrift in digitale vorm moet worden verspreid met links naar de 

betreffende plaatsen op de website of elders op internet. Het openen van een eigen YouTube 

kanaal behoort daarbij tot de mogelijkheden. 

 

3.2.3.  Brochure 

De algemene informatie die op de website is te vinden zal ook worden opgenomen in een kleine 

informatieve brochure, die op grote schaal zal worden verspreid (via andere tijdschriften, via 

openbare instellingen, zoals bibliotheken en via de parochies). 

 

3.2.4.  Media  

Actief beleid wordt gevoerd om gregoriaans een prominente plaats te geven in landelijke media 

(t.v., radio en gedrukte media). Hiertoe zal het individuele contact met programmamakers en 

redacteuren moeten worden versterkt en uitgebreid. 

 

 

3.3 Opleidingsplan 

 

In samenwerking met drie instituten voor hoger muziekonderwijs wordt een opleidingsplan 

voor het gregoriaans voorbereid, uitgewerkt en geïmplementeerd in Nederland, België en 

Nordrhein-Westfalen. De samenwerking is erop gericht om structuur te brengen in het 

bestaande aanbod aan cursussen voor beginners, gevorderden, dirigenten en opleiders. 

Bestaande cursussen kunnen worden versterkt, hiaten kunnen worden opgevuld, 

slechtbediende regio’s zullen kunnen worden bediend. 

Een werkgroep Opleidingsplan ACG rondt een inventarisatie van het bestaande aanbod in 

Nederland in het voorjaar 2017 af. Tegelijkertijd wordt er bij de bestaande schola’s de behoefte 

aan cursussen per regio gepeild, waarop het te vormen beleid zal worden gebaseerd. 

In januari 2018 willen we een landelijke cursus voor beginners en gevorderden kunnen starten. 

 

 

3.4 Edities 

 

De ACG heeft in het verleden een aantal kleine uitgaven op de markt gebracht voor praktisch 

gebruik. Een aantal jaren geleden is de Neumenkaart uitgegeven: een geplastificeerde kaart in 

het formaat van het Graduale Triplex, waarop een compleet overzicht wordt gegeven van de 

neumen van Sankt Gallen en Laon (de handschriften die ook in het Graduale Triplex zijn 

vermeld.) 

Bij het Nederlands Gregoriaans Festival 2010 verscheen het vervolg op deze Neumenkaart: de 

kaart met litterae significativae met informatie over de betekenis van de bij neumen geplaatste 

letters.  

Andere praktische uitgaven m.b.t. de uitvoeringspraktijk en de liturgie zullen volgen. 
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3.5 Samenwerking en professionalisering 

 

Het bestuur van de ACG streeft naar samenwerking met alle organisaties die in Nederland 

actief zijn op het gebied van gregoriaans en (Latijnse) liturgie. Met deze samenwerking willen 

we de eigen doelstelling versterken: 

De ACG stelt zich ten doel om de beoefening van het gregoriaans te bevorderen en de 

bestudering ervan te stimuleren.  

 

De samenwerking zal zich richten op de volgende aspecten: 

1. Stimuleren van belangstelling voor, beoefening en studie van het gregoriaans  - met name bij 

de jeugd  - door middel van o.a. educatie. 

2. Aanspreekpunt voor mensen die informatie over gregoriaans zoeken 

3. Partner te zijn in internationale contacten in de wereld van het gregoriaans in de breedste zin 

van het woord. 

4. Bundeling van gregoriaanse activiteiten die zich afspelen op nationaal vlak. * 

*Voorbeelden: Bureau-adres Gregoriaanse Academie, centraal adres voor Nederlands             

Gregoriaans Festival, bibliotheek op het gebied van gregoriaans, verzorging van publicaties 

op het terrein van het gregoriaans. 

 

Indien de samenwerking succesvol blijkt, zal professionalisering van de activiteiten worden 

nagestreefd. Nagegaan wordt of de oprichting van een Centrum Gregoriaans, waarin de 

verschillende functies fysiek zullen worden ondergebracht, haalbaar is. Dit besluit wordt 

gebaseerd op een uitputtend financieel onderzoek en fondsenwerving. 

 

 

4. Activiteiten 

 

4.1. Tijdschrift voor Gregoriaans 

 

Het Tijdschrift voor Gregoriaans verschijnt elk kwartaal en richt zich op allen, die zich 

verbonden weten met het gregoriaans. De redactionele formule wil zowel de liefhebbers als de 

professionals bereiken. Naast artikelen met wetenschappelijke achtergrond staan bijdragen die 

meer op de praktijk gericht zijn. Ook wordt ruimte gegeven aan bijdragen waarin de beleving 

van het gregoriaans aan bod komt. In het Tijdschrift worden alle overige activiteiten van de 

ACG aangekondigd, evenals interessante evenementen op het gebied van het gregoriaans. 

 

 

4.2. Gregoriaanse Academie 

 

De Gregoriaanse Academie bestaat uit ruim 35 personen - deskundigen en liefhebbers -  die drie 

keer per jaar bijeenkomen. 

Het doel van de academie is: 

• verdiepen en verbreden van de kennis van het gregoriaans: bronnenstudie en 

uitvoeringspraktijk 

• onderzoeken van de relatie tussen tekst en muziek 

• bestuderen van de liturgische functie van het gregoriaans 

De ACG heeft de organisatie van deze dagen in handen gelegd van de werkgroep Gregoriaanse 

Academie. 
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4.3. Nederlands Gregoriaans Festival 

 

Vanuit het bestuur van de ACG is een stichting ontstaan die elke twee jaar het Nederlands 

Gregoriaans Festival organiseert. Dit festival brengt beoefenaars en liefhebbers van het 

gregoriaans bijeen rond een aantal concerten, workshops en schola-presentaties. Het 

gregoriaans repertoire staat hierbij centraal. 

 

Het Nederlands Gregoriaans Festival vervangt de Zangersdagen van de ACG die in het 

verleden plaatsgevonden hebben. Tijdens deze dagen ontmoetten beoefenaars van het 

gregoriaans elkaar om samen te zingen. 

 

Het Nederlands Gregoriaans Festival vindt sinds mei 2006 elke twee jaar plaats. 

 

In de statuten van de Stichting Nederlands Gregoriaans Festival is vastgelegd dat één van de 

bestuursleden is afgevaardigd namens het bestuur van de ACG. 

http://www.gregoriaansfestival.nl 

 

 

4.4. Educatie 

 

De ACG heeft zich altijd ingespannen om – in aanvulling op bestaande activiteiten – cursussen 

op het gebied van het Gregoriaans te organiseren, zowel voor beginners als voor gevorderden. 

In de afgelopen planperiode is zowel de vraag, als het aanbod van cursussen in Nederland 

vrijwel tot nul gereduceerd. 

 

Daarom wordt momenteel gewerkt aan de uitwerking van een opleidingsprogramma (zie 3.3. 

Opleidingsplan) op vier niveaus: 

• Beginner 

• Gevorderde 

• Dirigent 

• Opleider / onderzoeker 

 

Samenwerking is gezocht met instellingen voor hoger onderwijs in België, Duitsland 

(Nordrhein-Westfalen) en Nederland. Drie instituten zijn bereid om hun medewerking te 

verlenen. Een werkgroep Gregoriaanse Euregio is gevormd: 

*       Folkwang Universiteit te Essen-Werden   Duitsland 

Prof.Dr.Stefan Klöckner 

*       Universiteit van Leuven    België 

       Dr.Pieter Mannaerts 

*       Koninklijk Conservatorium Den Haag  Nederland 

       Dr.Marcel Zijlstra 

 

Samenwerking van docenten van de betreffende instituten wordt gerealiseerd, het Rijnlands 

Gregorianik Festival alterneert met het Nederlands Gregoriaans Festival, er wordt materiaal 

ontwikkeld. 

 

  

http://www.gregoriaansfestival.nl/
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4.5. Jongerendagen 

 

Het bestuur van de ACG heeft het initiatief genomen om jonge mensen bekend te maken met en 

te interesseren voor het gregoriaans. Daartoe zullen jongerendagen worden georganiseerd voor 

mensen tussen 30 en 40 jaar waarin allereerst aandacht wordt gegeven aan de beleving van het 

gregoriaans (in het perspectief van spiritualiteit) en waarin vervolgens ook gezongen gaat 

worden. Het is de afgelopen plan periode moeilijk gebleken de juiste vorm te vinden. Daarom 

zal de ACG samenwerking zoeken met studieverenigingen in de universiteitssteden om een 

voor de jonge mensen passend aanbod te kunnen realiseren. 

 

 

5. Financiën 

 

5.1. Algemeen 

De financiële middelen van de stichting ACG zijn beperkt. De verschillende activiteiten van de 

stichting worden bekostigd door de deelnemers / abonnees. Door een terughoudend beleid is de 

financiële situatie van de stichting niet zorgelijk, ook al teert de stichting op haar middelen in. 

(zie jaarrekening 2015) 

 

5.2. Budgettering 

Omdat de stichting een klein eigen vermogen heeft, kunnen beleidsvoornemens niet uit eigen 

middelen worden bekostigd. Nieuwe initiatieven zijn als gevolg daarvan afhankelijk van 

externe subsidiëring. De stichting zal elk nieuw initiatief aanvankelijk als project definiëren en 

bij landelijke fondsen en sponsoren projectsubsidie aanvragen. Binnen de projectbegrotingen 

worden eigen bijdragen van de deelnemers opgenomen, zodat dergelijke projecten bij gebleken 

succes reguliere activiteiten kunnen worden, die zichzelf voor het overgrote deel bekostigen. 

 

5.3. Wensen en prioriteiten 

Voor de beleidsvoornemens die in hoofdstuk 3 zijn geformuleerd worden separate begrotingen 

opgesteld. Project 3.1 Verjonging en verbreding heeft thans de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd 

zal het projectplan Communicatie worden vastgesteld, omdat een actuele en goed hanteerbare 

website onmisbaar is voor het bereiken van geïnteresseerde zangers en schola’s. Met het 

bestuur van de Stichting Nederlands Gregoriaans Festival is overlegd om tot samenwerking te 

komen. In derde instantie wordt ingezet op het project Opleidingsplan. 

 

Voor alle drie projecten zijn additionele financiële middelen onontbeerlijk. Het bestuur zal 

daartoe de eigen middelen op een verantwoorde wijze inzetten en hoopt tevens op een 

substantiële bijdrage van buitenaf. 

 

5.4. Verantwoording 

Van alle projecten zal een gedegen financieel en inhoudelijk verslag gemaakt worden, zodat 

degene die de stichting Amici Cantus Gregoriani in haar activiteiten steunt zorgvuldig 

geïnformeerd wordt. 

 

 


