
	

	

 
Zondag 16 oktober 2016 

Koorstage in de orthodoxe parochie H. Andreas te Gent 
Onder de leiding van Paul Morreel 

 
 
 
De opkomst voor de eerste koorstage die plaats vond in de schoot van de parochie te 
Gent was groot. De bevlogen lesgever van dienst was Paul Moreel. Paul leidt reeds 
zo'n 25 jaar het parochiekoor van Gent en hij doet dat nog steeds met veel verve. 
Toch beginnen de jaren een beetje door te wegen en hij is op zoek naar nieuw talent 
om de fakkel over te nemen. Daarom wou hij deze eerste koorstage organiseren, om 
zodoende nieuw bloed de kans te geven om te leren van zijn rijke ervaring. 
 
Deze eerste koorstage was veeleer theoretisch van opzet.  
Eerst volgde er een lange introductie over de geschiedenis van het koorleiderschap 
in Gent en over het belang van een goed evenwicht tussen het zangniveau van de 
koorzangers en de moeilijkheidsgraad van de liturgische gezangen. Dit evenwicht 
mag niet te veel verstoord zijn. Dit betekent dat de moeilijkheidsgraad van de 
liturgische gezangen desgewenst moet aangepast worden aan het niveau van de 
zangers en niet omgekeerd!  
 
Een tweede belangrijk punt is de ordo van de liturgische dienst. Hieraan mag niet 
zomaar getornd worden. Binnen het kerkkoor heerst er geen echte democratie, zoals 
Paul het stelt. De strikte ordo van de kerk dient ten alle tijde gevolgd te worden. Er 
kunnen dus niet zomaar liturgische stukken worden weggelaten indien het koor dat 
zou wensen.  
 
Een derde belangrijk punt is natuurlijk dat het koor geen concert te berde geeft in de 
kerk. De liturgische gezangen zijn in de eerste plaats gebeden. Binnen het koor zou 
er dan ook een soort harmonie moeten heersen tussen de zangers. Indien men zich 
begint te ergeren aan de fouten van de zanger naast zich, dan is de naastenliefde ver 
zoek. We zingen en bidden samen als naasten en eventuele fouten nemen we op met 
liefde. 
 
Het tweede deel van de koorstage spitste zich toe op de algemene muziektheorie. We 
leerden het verschil kennen tussen een grote en een kleine terts. Bij een grote terts 
bevindt zich een hele tel tussen 2 noten, bijv. tussen do en re; bij een kleine terts 
bevindt zich slechts een halve tel tussen 2 noten, bijv. tussen mi en fa. Zo ook leerden 
we het verschil kennen tussen een toonladder in majeur en een toonladder in mineur. 
Een toonladder in majeur begint steeds met 2 grote tertsen na elkaar, bijv. de 
toonladder in do groot; een toonladder in mineur begint steeds met een grote terts 
gevolgd door een kleine terts, bijv. de toonladder in la klein. Paul benadrukte nog eens 
dat de acht tonen in de orthodoxe kerkmuziek totaal niets te maken hebben met onze 
westerse toonladders. De acht tonen zijn acht vaststaande melodieën die elkaar 
zondag na zondag opvolgen, te beginnen op Thomaszondag. Deze acht tonen 
of melodieën kunnen wel verschillen binnen de verschillende orthodoxe tradities. De 
acht melodieën binnen de Slavische traditie zijn bijvoorbeeld heel verschillend van de 



	

	

acht melodieën binnen de Byzantijnse traditie. Maar daar is niets mis mee, zolang de 
ordo maar gerespecteerd wordt. 
 
Paul leerde ons ook nog het verschil kennen tussen een kruis (#) en een mol (b). Een 
kruis verhoogt een noot met een halve tel (bijv. fa kruis), een mol verlaagt een noot 
met een halve tel (bijv. si mol). Deze voortekening kan men ofwel bij de noot zelf 
zetten, ofwel vooraan op de notenbalk; in het laatste geval geldt deze voortekening 
dan voor de gehele partituur. Bij de toonladders in fa groot en re klein vindt men 
bijvoorbeeld een molteken als voortekening op de notenbalk (de si wordt bijgevolg 
overal met een halve tel verlaagd), bij de toonladders in sol groot en mi klein vindt 
men een kruisteken als voortekening op de notenbalk (de fa wordt bijgevolg 
overal met een halve tel verhoogd). Bij de toonladders in do groot en la klein staat er 
geen voortekening op de notenbalk (er wordt dus geen enkele noot verhoogd of 
verlaagd). 
 
Het laatste deel van de stage was meer praktisch gericht. Paul leerde ons de 
harmonische akkoorden kennen die bij iedere afzonderlijke toonladder van toepassing 
zijn. Indien men deze akkoorden kent, dan is het voor een koorleider gemakkelijker 
om de beginnoot van iedere afzonderlijke stem in het koor op te geven. In onze 
parochiekoren zijn er namelijk 4 stemmen: sopraan (v), alt (v), tenor (m) en bas (m). 
Het is noodzakelijk dat de koorleider bij het begin van elk stuk voor de 4 afzonderlijke 
stemmen de beginnoot opgeeft. Enige kennis van deze harmonische akkoorden is 
voor een koorleider dus wel een pluspunt. In de volgende koorstage zal daar dieper 
op ingegaan worden.  
 
De volgende koorstage zal meer gericht zijn op het echte koorleiderschap, terwijl deze 
eerste koorstage meer algemeen van aard was en toegankelijk was voor iedereen die 
zich binnen een koor wil engageren. Als datum voor de volgende koorstage kwam 
voorlopig de eerste zondag van december naar voren. Paul houdt ons verder via email 
op de hoogte. 
 
Bert F 

 

 



	

	

 
“Zingen is tweemaal bidden.” 

 
 
Op zondag 16 oktober 2016 in de namiddag heeft in de bibliotheek van onze parochie, 
op het eerste gezicht een “technische” gebeurtenis plaats gevonden: de workshop 
georganiseerd omtrent de Slavische koorzang door Paul, onze ervaren koorleider; om 
dit in de toekomst niet te verliezen en de kennis van het koor leiden door te geven aan 
toekomstige koorleiders en koorleidsters en aan alle koorleden, niet alleen uit onze 
parochie maar ook aan geïnteresseerden uit de ons omringende parochies. 
Daarom is het beter dat het koor leiden niet geconcentreerd in “in één hand”, maar 
dat het gemakkelijk kan overgenomen worden door een ander. Het idee blijkt heel 
nuttig en komt op tijd. 
Tijdens het eerste deel van de workshop heeft Paul een professionele verstaanbare 
en gecomprimeerde uitleg gegeven over de basis van de muziektheorie, die nodig is 
voor degenen die niet bekend zijn met de muzieknotatie van de zang, maar 
tegelijkertijd heeft hij benadrukt dat dit niet de belangrijkste voorwaarde is voor de 
koorleider. Wie een lange tijd in het koor zingt, en door middel van de praktijk van het 
zingen de melodieën goed leert kennen, moet alleen begrijpen hoe de toon te geven 
en hoe elke nieuwe melodische “zin” te starten. 
Het refrein door de hele workshop was “Zingen is tweemaal bidden.” Het zingen van 
het koor samen met de priesters tijdens de diensten is in feite het zingen niet en het 
is ook geen concert; de melodieën zijn de basis waarop het gebed steunt, de melodie 
is geen doel, maar een hulpmiddel. 
En zo blijkt het. De melodieën, de akkoorden zijn emoties, namelijk de emotie van het 
gebed, en de tekst van het gebed is de betekenis van het gebed. En als de emotie 
samen met de zin gaat, dan is het gebed vanuit het hart en de geest. 
Het is jammer dat de zang tijdens de workshop niet was gehoord door de andere 
gelovigen van onze parochies, het was precies twee keer goddelijk als gevolg van het 
groter aantal stemmen, het was een koor van de koortjes. 
Het zou goed zijn om deze traditie voort te zetten en tijdens de volgende 
vergaderingen niet op de theorie te focussen, maar meer op de praktijk en dan kan 
iedereen, onder leiding van de koorleider Paul, dit zelf proberen als een mogelijke 
extra dirigent. 
Antonina   

 

 



	

	

  
Wat een vreugde om nog eens de Goddelijke Liturgie mee te zingen in de mooie 
parochie van de Heilige Andreas.  We kwamen zondag 16 oktober uit het Leuven om 
deel te nemen aan de koordag. Omstreeks 14u vervoegden koorgenoten uit Brugge 
en Oostende ons en met een 30-tal zangers ging de repetitie van start onder de 
deskundige leiding van Paul Moreel en zijn kordate en altijd-ondersteunende vrouw 
Annie. Al meer dan 25 jaar verzorgen ze de koorleiding in de parochie. Tijd om kennis 
te delen en ervaring uit te wisselen. Paul leidt ons met vaste hand door de beginselen 
van de Westerse polyfonie. Hij toont hoe de Slavische koortraditie al meer dan 50 jaar 
in Vlaanderen en Nederland wordt geïnterpreteerd door pioniers als Vader Ignace, 
Vader Hadrian en Moeder Maria en leraren als Vader Michel Fortunatto.  Adagio’s zijn 
dat kerkzang ten diensten staat van het Woord en dat eenvoud en biddend deelnemen 
aan de dienst belangrijker zijn dan het schitteren in harmonisatie.  We besluiten de 
namiddag met een krachtige praktische sessie waarin ieder heel natuurlijk zijn of haar 
stem vindt. Een namiddag vol inspiratie die we meenemen naar onze eigen parochies. 
Vader Dominique sprak tijdens de dienst heel passend over de parabel van de zaaier. 
Laten we de Heer bidden dat de woorden die we zingen in de diensten waarlijk mogen 
ontspruiten in de akker van onze harten! 
  
M. Judith	

 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 

 

 
 

 
 

 



	

	

 
 


