Schiedams mannenkoor zingt
Gregoriaans sinds 1880.

Er zijn nog maar weinig koren over die zich op deze zang toeleggen en
het wekelijks zingen. Het mannenkoor “IN HONOREM DEI” te
Schiedam is zo’n koor.
Op zondag brengen zij, vanaf 9:30 uur, de vaste & wisselende
gezangen ten gehore in de basiliek van de heilige Liduina en Onze
Lieve Vrouw Rozenkrans te Schiedam.

Immaterieel Erfgoed Nederland.
In honorem Dei is aangemeld bij het netwerk van Nationale Inventaris
Immaterieel Erfgoed in Nederland.
Het Immaterieel Erfgoed Nederland voert het UNESCO Verdrag ter
Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed uit in Nederland.

Het cultureel erfgoed
Tot dit cultureel erfgoed wordt gerekend: het zingen van Gregoriaanse
gezangen, aan de hand van neumenschrift, tijdens traditionele
Latijnse missen in de basiliek van Schiedam. Bij uitzondering, of ter
gelegenheid, elders in een kapel of kerk.
Het koor zingt, tijdens de traditionele RoomsKatholieke mis, deze
eeuwenoude Gregoriaanse gezangen uit het “ Graduale Romanum”. De
muzieknotatie is altijd in neumen, een oud notenschrift. Deze zang is
unisono.

Dit type zang is eeuwenlang door verschillende Christelijke
religieuze gemeenschappen & kloosterordes doorgegeven en
levend gehouden.

Veel van het Gregoriaans stamt uit de 9de en 10de eeuw en zou
ontstaan zijn in een Karolingische synthese van Romeinse en
Gallische zangstijlen.
Er zijn Gregoriaanse gezangen die in latere eeuwen zijn toegevoegd.
Onder muziekhistorici zijn deskundigen die menen dat elementen uit
deze zang een voorchristelijke oorsprong hebben.
Met name de Benedictijnen hebben zich bijzonder ingespannen om dit
type zang niet verloren te laten gaan. Ook heden bestuderen zij de
zang, de herkomst en de wijze van uitvoeren.

Meerstemmige koorzang.
Het mannenkoor “In honorem Dei” zingt tijdens deze erediensten ook
een meerstemmig repertoire.
Er is een aanzienlijke bibliotheek met meerstemmige Missen en
motetten. Onze dirigent, Bas van Houte, maakt wekelijks hieruit een
keuze.
Ook wordt er, op hoogfeesten, gemengd repertoire gebracht i.s.m.
dameskoor “Jubilatio”.
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