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Compact Disc ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak! 

 

In de loop van de noveen van 2003 werd door het Wittentakcomit� de wens geuit dat het 
Sint-Gregoriuskoor van de Sint-Hermesparochie tegen de noveen van 2004 een cd zou 
inzingen met Marialiederen. Conditio sine qua non was dat het ' liedje van Wittentak' -het 
overbekende volkse wijsje van wijlen E.H. Henri Snels dat tijdens de noveen dagelijks wordt 
gezongen na de mis- steevast op het programma van de cd zou staan.  
Vanaf september 2003 werd met de voorbereidingen begonnen en groeide geleidelijk aan 
een programma. 
 

 

GREGORIAANSE GEZANGEN, WERKEN VAN GROTE 
COMPONISTEN... 

Het eeuwenoude gregoriaans bezingt de H. Maagd en Moeder Gods sinds eeuwen in alle 
kerktoonaarden, bijgevolg kan deze gewijde muziek niet ontbreken op het programma. 
Bovendien zal er eveneens een gezang uit het Norbertijnergregoriaans ( deze orde heeft 
inderdaad een eigen gregoriaans!) op de schijf worden ingezongen. 

Ook grote ronkende namen als Georg Friedrich Haendel, C�sar Franck en Peter 
Benoit  worden in de programmatie niet uit de weg gegaan, meer nog, worden op 
schitterende wijze vertolkt door eminente solisten! 
 

 

... MAAR OOK VAN RONSESE TOONDICHTERS... 

De idee groeide om naast hogervermelde componisten eveneens meerdere Ronsese 
toondichters in het programma op te nemen. Naast de melodie van Henri Snels had de 
eminente Aalsterse organist Renaat Mores -een man met ronsese roots- in 1932 ook twee 
liederen gecomponeerd ter ere van O.L.Vrouw van Wittentak. Door toedoen van de familie 
Van Caeneghem kwam ook een motet van de hand van Michel Van Caeneghem in ons 
bezit, een motet dat Van Caeneghem schreef en opdroeg aan O.L.Vrouw van Wittentak. Ere-
stadsbeiaardier Ephrem Delmotte stuurde mij in 1993 zijn " Ave Maria" toe en een paar jaar 
geleden toondichtte Pascal Devreese-een vaste waarde op de sluitingsdag van de noveen- 
eveneens een " Ave Maria".  
 

 

EN UITGEVOERD DOOR RONSESE KOREN EN SOLISTEN 

Drie koren van de Sint-Hermesparochie werken mee aan dit project: 

* het kinderkoor Koedo 

* de Schola Gregoriana 

* het gemengd Sint-Gregoriuskoor 



 

Twee Ronsese solisten en twee Nukerkse sopranen dragen hun steentje bij: 

* Christine Termonia, sopraan en muzieklerares te Gent 

* Pascal Devreese, bariton en muziekleraar te Ronse 

* Evelien Van Hooland, sopraansolo van het Sint-Gregoriuskoor 

* Freya Desmet, soliste van het kinderkoor Koed� 

 

Twee organisten bespelen het Pierre Schyvenorgel: 

* Paul De Maeyer, titulair organist van de Sint-Stefanuskerk te Gent 

* Dominique Wybraeke, huisorganist van Sint-Hermes 

 

De cd werd op woensdag 9, vrijdag 11 en zondag 13 juni 2004 opgenomen. Hij is nog steeds 

verkrijgbaar op het Dekenaal Secretariaat aan de prijs van 15�. De opbrengst dient om de 

materi�le noden van de kapel te lenigen. 

 

Dominique Wybraeke 


