
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 

zondag 26 mei 2019, 15u 

Maria-concert in de O.L.Vrouwabdij Vlierbeek (Kessel-Lo) 

 

Gregoriaans Koor Leuven o.l.v. Peter Canniere  

Kamerkoor Orlando o.l.v. Ann De Lentacker 

Orgel: Ann De Lentacker 
 

 

Opening deuren: 14u30. 

Toegang: 12€. In voorverkoop: 10 €.  

Contactpersoon: Karel De Vijver (karel.devijver@skynet.be) 



Ave, Maris Stella. Gegroet, Ster boven de Zee. Wees gegroet, Maria. 

Voor vissers en andere zeelieden is die “ster boven de zee”  gedurende eeuwen het enige kompas geweest, de 
aanwijzing om de veilige haven te vinden, de Poolster.  En de Poolster werd geassocieerd met Maria. De vissers 
waren er dankbaar voor. Dat gevoel van dankbaarheid heeft zich geuit in zoveel  kapellen en kerkjes langs onze 
en andere kusten met ex-voto’s die vaak verwijzen naar wonderlijke ervaringen. Kennelijk vanuit  persoonlijke,  
aandoenlijke geloofsverhalen getuigen ze niet zelden van reddende tussenkomsten. Vrijwel steeds getuigt hierbij 
de volksdevotie van een onwankelbaar vertrouwen in de rol van de Moeder Gods. “Liefde heeft haar duizend 
namen gegeven.” 

In volksdevotie grenst verbeelding soms aan het paranormale. Wanneer verschijningen worden gemeld is de 
Kerk waakzaam geworden. Duidelijk is volgende precisering  voor de gelovigen: Wij roepen Maria wel in als 
voorspreekster bij de Heer. Tot haar bidden of haar zelfs aanbidden doen we niet: we bidden tot God, soms via 
Maria, en alleen God aanbidden we (Catechismus van de Katholieke Kerk, 2008). 

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande beschouwingen niet vanzelfsprekend de grootste drijfveer zijn van 
zangers. Maar toch, en dirigent Philippe Herreweghe heeft het ooit als volgt verwoord: we moeten zorgen voor 
een spirituele ecologie. Niet alles moet consumptie worden voegde hij eraan toe. (De Matthäus. Kan Passie 
troosten?  (Spes, Cahier 5, 2005, p. 7). Deze pertinente waarschuwing geldt minder voor het eeuwenoude 
gregoriaans. 

Precies daarom lijkt het aangewezen eraan te herinneren dat de bron van gregoriaanse gezangen in de rooms-
katholieke en dus ook in de mariale liturgie hoewel niet uitsluitend, toch overwegend het Boek van de Psalmen 
is. De dankverhalen zijn er ongetwijfeld minder direct aandoenlijk dan  in sommige ex-voto’s van bijna 
verdronken, -“verzopen” in hun jargon- vissers en andere zeelieden, kan worden verwacht. Toch zijn het 
tenslotte veelal  variaties op een zelfde thema, weliswaar in een ander register. Dit thema - dank, hoop  en 
smeekbeden-  is aanwezig gebleven in de Liturgie, onder meer in de Vespers. Nog niet zo heel lang geleden 
waren de Vespers voor gelovigen een niet weg te denken gelegenheid tot samenkomen, bijna even sterk als de 
zondagse misviering. In het Latijn, jawel. Niet steeds onmiddellijk  gemakkelijk te verstaan,  toch gedurende 
eeuwen in mondelinge overlevering gedragen. Eindigend op het Magnificat ! 

In het vroege christendom kan de rol van Onze Lieve Vrouw bijna onbestaand lijken. In twee  van de vier 
evangelies wordt haar  aanwezigheid nauwelijks vermeld. Evenmin is zij prominent aanwezig in de Handelingen 
van de apostelen. Haar rol is evenwel uitzonderlijk belangrijk bevonden. Niet in het minst in de dagelijkse 
religiebeleving. Eertijds, en nog steeds in o.m. contemplatieve abdijen,  was  het Angelus sterk aanwezig. Dat 
gebed werd elke dag driemaal met klokgeklep aangekondigd. Het werk viel even stil. Er werd herinnerd aan de 
boodschap van de engel aan Maria en aan het opmerkelijk antwoord van Maria “mij geschiede naar uw woord”. 
In dat eenvoudig antwoord schuilt haar onwankelbaar geloof . 

Gaandeweg, en later met en na de karolingische  renaissance kreeg Maria steeds meer aandacht, om zelfs 
centraal te worden in de late middeleeuwse devotie.  Er werden kathedralen gebouwd en aan haar toegewijd. 
Merkwaardig toch, die toewijding aan Onze Lieve Vrouw leek zo evident dat de vermelding ervan zelfs 
bijkomstig werd. Dertiende-eeuwse, Franse gothische kathedralen werden als vanzelfsprekend aan Maria 
toegewijd, in die mate dat haar naam er  nauwelijks moest worden aan toegevoegd. We hebben het toch nog 
steeds over de kathedraal van Chartres, van Amiens, enz. De expliciete vermelding van O.L.Vrouw lijkt 
overbodig. 

Heel opmerkelijk is ook de rol die voor de Maria-verering werd gespeeld vanuit de abdijen van de nieuwe orde 
van Cîteaux (ca 1100): honderden abdijen van Cisterciënzers werden en worden nog steeds toegewijd aan 
O.L.Vrouw. In hun recente Constituties (1990)  leest men Iedere kerk van de Orde en iedere monnik is toegewijd 
aan de Heilige Maagd Maria, Moeder en Beeld van de Kerk (…). Zo heet de ons allen – kennelijk om 
uiteenlopende interesses - bekende abdij van West-Vleteren nog steeds voluit de Cisterciënzerabdij van Onze 
Lieve Vrouw van Sint-Sixtus. Zoals ook de benedictijner abdij  Onze Lieve Vrouw van Vlierbeek gewoon bekend 
is als de abdij Vlierbeek !  



Hoeft het gezegd dat die evolutie een zeer rijke echo heeft gekregen in het domein van de muziek, de literatuur, 
de schilderkunst… Gedurende vele eeuwen waren de gezangen die we vandaag zullen horen niet weg te denken 
in de liturgie,   zoals reeds geprogrammeerd in de Regel voor monniken door Benedictus (rond 520). Elke week 
moesten de monniken de 150 psalmen bidden of zingen. Het gregoriaans, met als essentiële eigenschap de 
expressiviteit van de tekst, was en is hiervoor de meest geëigende muziek. Die expressieve dimensie krijgt de 
grootste aandacht. Het is niet overbodig  hieraan toe te voegen dat dit nu terug aan de orde is, na lange decadente 
perioden. Het is mogelijk geworden dankzij vooral het paleografisch onderzoek sedert het begin van de 19de 
eeuw van de oudste manuscripten, door voornamelijk de monniken van de abdij van Solesmes.  De expressiviteit   
is ook meestal de zorg van de zangers van beide koren, het Gregoriaans koor van Leuven en het Kamerkoor 
Orlando.  

In het Mariaconcert wordt een keuze gebracht van aloude gregoriaanse gezangen uit de liturgie van O.L.Vrouw. 
Ze  worden aangevuld met uit het gregoriaans ontstane polyfonische werken.  

Om het geheel af te ronden hoort u orgelmuziek. Het in de periode 2003-2006 reeds volledig gerestaureerd  Le 
Picardorgel (1739) - een echt juweeltje in onze abdijkerk - wordt bespeeld door Ann De Lentacker met werk van 
Frescobaldi. 

We danken alle lezers voor hun belangstelling. Niet enkel de zang wordt gerestaureerd in Vlierbeek. Onverpoosd 
wordt verder gewerkt aan de restauratie van de Abdijsite zelf. Hierbij betrekken we graag al wie zich in de 
voorbije jaren, en nog steeds, heeft ingezet voor de restauratie: de Vlaamse Gemeenschap,  de Provincie, het 
College  van burgemeester en schepenen van onze stad Leuven, de voorzitter en de leden van de Kerkfabriek, 
van de Heemkundige kring, en niet in het minst alle medewerkers van de Vlierbeekse parochieploeg, van het 
Restauratiefonds met inbegrip van talrijke anonieme milde schenkers. En last but not least leveren beide 
gedreven koren met hun niet minder gedreven dirigenten hun bijdrage in het Mariaconcert en bestendigen aldus 
een vrij recente traditie die in de Vlierbeek-abdij met een jaarlijks gregoriaans concert teruggaat tot 2006.  

Concert op 26.5.2019, in de Vlierbeekabdij om 15 u. Opening deuren om 14u.30’ Toegang: 12 euro. In 
voorverkoop 10 euro. Contactpersoon: Karel De Vijver, 016/20 21 70 (karel.devijver@skynet.be).  

 


