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Een halve eeuw gregoriaans
De Interparochiële Schola Arnhem bestaat vijftig
jaar. Al die tijd stond ze
onder leiding van de oprichter Jan Boogaarts. Samen getuigden ze een

Utrecht en het conservatorium
van Den Haag zette hij zijn
stempel op generaties studenten en aan velen wist hij zijn
liefde voor het gregoriaans
over te dragen. Zo is muziekrecensent Arnoud Heerings,
nu zelf docent gregoriaans, een
student van hem.

Teken des tijds
Uit ongerustheid over de
overijlde liturgische hervormingen na het Tweede Vaticaans Concilie had Boogaarts
al in 1966 in Arnhem de Interparochiële Schola Arnhem
opgericht. Daarmee wilde hij
in zijn eigen woonomgeving

het gregoriaans als onderdeel van de liturgie bewaren.
Dit koor viert op 9 oktober
zijn vijftigjarig bestaan, en
het heeft al die tijd onder leiding gestaan van zijn oprichter. Dat maakt het tot een bijzonder jubileum, en tegelijk
tot een teken des tijds.

kenis en het belang van
de Latijnse liturgie en
haar eigen zang, het gregoriaans.
Henk Rijkers
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halve eeuw van de bete-

“Moet ik weer op de foto? We
hebben zulke enthousiaste
koorleden, kun je daar niet
eens mee gaan praten?“, zegt
Jan Boogaarts (82). Maar toch
gaat hij gewillig achter zijn
prachtige huisorgel zitten,
dat de woonkamer van zijn
huis, de havezate ‘Die Magerhorst’ in Duiven domineert.
Wie Jan Boogaarts zegt, zegt
‘orgel’. Hij geldt als een orgelexpert, in het bijzonder
van de Brabantse orgelbouwers Smits.

Lustrumdag
Het koor viert de lustrumdag,
zondag 9 oktober, met een
plechtige H. Mis in de O.-L.-V.
Visitatiekerk in Velp, waarbij de
schola samen met het Gregoriaans Koor Utrecht de liturgie
voor de 28e zondag door het
jaar zal zingen. ’s Middags om
14.30 uur is er een receptie,
waarna om 16.00 uur twee korte lezingen over het gregoriaans en de Latijnse liturgie
worden gegeven. Als eerste
spreekt musicoloog drs. Joost
van Gemert, bibliothecaris van
de Universiteit Utrecht, gevolgd door pater dr. Vervooren
o.c.d. De dag wordt afgesloten
met een gezamenlijke vespers
om 16.45 uur in de genoemde
kerk. +

Eerste bouwsteentjes
Maar als je doorboort tot de
diepste laag van musicus
Boogaarts, dan kom je toch bij
het gregoriaans uit. Dat heeft
hij met de paplepel ingegeven
gekregen. In zijn geboorteplaats Helmond was onderwijzer Theo Driessen in 1929 begonnen kinderen muzikaal te
onderwijzen aan de hand van
de Ward-methode, die vertrekt
vanuit het gregoriaans. De
vierkante nootjes daarvan werden zo tot de eerste bouwsteentjes van Boogaarts’ loopbaan. Hij is ze altijd trouw
gebleven, ook toen zijn carrière in de muziek en de muziekwetenschap een vlucht nam.
Als docent aan de Universiteit

in de St.-Martinuskerk (Weltertuinstraat) met een pelgrimsgebed. Om
12.15 uur is er in Wittem een pelgrimsviering in de Gerarduskapel. Om 15.00
uur is er een mogelijkheid tot deelname aan de middagdienst met processie.
Info: (043) 45 01 741,
h.erinkveld@redemptoristen.nl
Theologie van het Lichaam
Brussel (B), vr 21 t/m zo 23 okt
Geloofscursus over de Theologie van
het Lichaam van Sint-Johannes Paulus
II door kapelaan Simons. Thema: mijn

Verhuizen
Een vijftigjarig bestaan is reden tot dankbaarheid, maar
dat die halve eeuw nu ook
weer niet helemaal cadeau gekregen is, beschrijft voorzitter
Marius van den Brul in het
mooie jubileumboekje. Als interparochieel koor was de
schola vaak afhankelijk van
de welwillendheid van pastoors en kerkbesturen. Soms
ging dat lang goed. Zo zong
het koor langere tijd de Mis in
de Sint-Eusebiuskerk en in de
middeleeuwse Sint-Walburgiskerk, in het hart van de
stad. Maar verhuizen naar een
andere kerk was van tijd tot
tijd onvermijdelijk en op dit
moment heeft het koor geen
eigen vaste kerk, al wordt
daar wel aan gewerkt. Wel
kan het nu twaalfkoppige
koor al sinds 1998 rekenen op
pater dr. Frans Vervooren
o.c.d. als vaste celebrant.

Jan Boogaarts achter
zijn huisorgel.

lichaam geschapen voor de liefde. Locatie: Magdalenaklooster - Broeders
van Sint Jan (Jetselaan 225).
Info/opgave: 02/46.59.992, theologievanhetlichaam@gmail.com
Geloofsverfrissing
Amersfoort, za 29 okt
Dag in de H. Kruiskerk (Liendertseweg
46) o.l.v. pater Meeuws s.m.m. Programma: lezingen, rozenhoedje,
H. Mis, aanbidding en biechtgelegenheid. Thema: Geloven maakt gelukkig.
Aanvang: 10.00 uur.
Info/opgave: (06) 10 54 19 40

Iconenexpositie
Kranenburg-Vorden, t/m zo 30 okt
Iconenexpositie in het Heiligenbeeldenmuseum (Ruurloseweg 101). Daarnaast zijn er vele heiligenbeelden te
zien. Op zaterdag 22 oktober is het
museum geopend in het kader van de
Gelderse Museumdag. De toegang is
dan 1 euro. Die dag is er verkoop van
kerstgroepen, beelden en religieuze
voorwerpen. Geopend op elke dinsdag, donderdag en zondag van 11.0017.00 uur.
Info: (0575) 55 32 22,
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Relatieverdieping
Susteren, v.a. di 25 okt
Relatiecursus ‘Connected’ voor stellen
die hun relatie willen verdiepen, georganiseerd door de Gemeenschap Emmanuel en de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond. De
cursus vindt plaats op dinsdag 25 oktober, 8 en 22 november. De avonden
beginnen telkens om 20.00 uur. Locatie: ’s Stift (Salvatorplein 2). Kosten
voor deelname bedragen 30 euro per
stel.
Info/opgave: (0475) 38 68 92,
chg@bisdom-roermond.nl

