
MATHIEU DIJKER NEEMT AFSCHEID VAN ZIJN 
VROUWENSCHOLA VOCI BIANCHE

Paulien Schaminée*
'De muziek heef niet alleen de kracht te verblijden,
maar ook op velerlei wijzen leiding te geven aan de menselijke ziel' (Palestrina)

O P 29 juni 2002 werd Mathieu Dijker 75 jaar. Een goed moment, vond hij, 
om afscheid te nemen van zijn vrouwenschola Voci Bianche. Mathieu 
Dijker is een veelzijdig musicus: organist, componist, beiaardier en dirigent. 

Hij schreef onder meer dertien missen, talrijke orgelwerken en motetten, profane 
koormuziek en solo-liederen, instrumentale werken en beiaardwerken. De nadruk in 
Dijkers oeuvre ligt op de geestelijk-liturgische koormuziek. Voor de kerkmuziek in 
het algemeen, en voor het gregoriaans in het bijzonder, heeft hij veel betekend. Het 
is dan ook vreemd dat dit betekenisvolle werk - en niet alleen dat van hem! - in de 
hedendaagse liturgie onvoldoende bekendheid geniet. Alle reden dus om deze muzi
kale duizendpoot eens in de schijnwerper te zetten. In dit artikel zal de nadruk lig
gen op het gregoriaans.

jeugdjaren
Mathieu Dijker werd geboren in Amsterdam. De muziek was thuis al volop aanwe
zig: zijn vader was amateurviolist en tevens een goed zanger, zijn vier broers zongen 
allen in diverse kerkkoren. Op 8-jarige leeftijd kwam de jonge Mathieu zelf actief 
met de kerkmuziek in aanraking als jongenssopraan in het koor van de Thomas- 
parochie bij Bernard Bak; later in het koor van de Grote Willibrordkerk bij Theo 
van der Bijl, zelf ook componist. Van der Bijl leverde goede kwaliteit, er werd stevig 
gerepeteerd. Het koor zong veelal meerstemmige werken. Wat er aan gregoriaans 
werd gezongen, was het Franse gregoriaans van de 16e en 17e eeuw.

middelbare schooltijd
De keuze voor zijn verdere leven werd Mathieu Dijker ingegeven door vanzelfspre
kende omstandigheden in de familie Dijker: men trad in een kloosterorde in. Het 
was de stilzwijgende bedoeling dat Mathieu broeder-onderwijzer zou worden. Daar
voor ging hij naar het klooster van de Broeders van de Zeven Smarten in Noord- 
Limburg, waar zijn oom Mathias novicenmeester was. Maar de 12-jarige Mathieu 
werd zo door heimwee verteerd dat hij met de Paasvakantie naar huis vertrok om 
niet meer terug te keren.
In Amsterdam zat hij een jaar op de MULO. Daarna, omdat men in de familie nu 
vond dat hij tot de seculiere geestelijkheid (pastoor of kapelaan) zou toetreden, ver
trok hij naar het Assumptiecollege in Boxtel. Zijn oudere broer was daar al. Mathieu 
werd in de eerste klas van het gymnasium gezet omdat hij nog geen Latijn kende.

'Het heeft me goed gedaan om ?net ju llie te werken'

‘Paulien Schaminée is sinds 1997 lid van Voci Biance. Momenteel is zij secretaris-coördinator.

Tijdschrift voor gregoriaans 2002 93



En natuurlijk was er weer de kerkmuziek: orgelles in de Sint Petruskerk in Boxtel, 
gregoriaanse zang, in het meerstemmig koor sopraan tot de stem brak en toen bas, 
missen en vespers, en voor het eerst, op 17-jarige leeftijd, eens dirigeren.
De Tweede Wereldoorlog kwam ertussen. Meteen na de invasie door de geallieer
den in Normandië in juni 1944 stuurden de paters de ’kleinen’ (tot en met de vierde 
klas) naar huis. Voor velen, waaronder Mathieu, was dat een slechte zaak, omdat in 
Noord-Nederland de hongerwinter in aantocht was. Mathieu ging (‘‘voor het bikken, 
zal ik maar zeggen ) naar een boerderij in Egmond aan de Hoef, waar meer priester
studenten ’overwinterden’. Onder leiding van de pastoor werd er met hen een scho- 
la gevormd die in het dorp het gregoriaans verzorgde.
Na de bevrijding ging Mathieu Dijker terug naar Boxtel, en deed daar het eindexa
men van de school. Omdat de school nog geen erkend gymnasium was, werd dat 
eindexamen in 1948 nog eens overgedaan in het Staatsexamen.

priester
Na een jaar noviciaat in Halsteren trad Mathieu Dijker in 1947 in in de Orde van de 
Assumptionisten. Het klooster in Bergeijk zou gedurende de volgende zeven jaar 
zijn thuis zijn. Hij verdiepte zich ter voorbereiding op het priesterschap in 1954 ver
der in filosofie en theologie.
Op het gebied van de muziek was hij nog steeds volledig autodidactisch bezig. Hij 
leidde de kloosterlingen, 50-60 jonge mannen, tijdens de koorzangen, de koorgebe
den, de diensten en de gregoriaanse gezangen. Aan het gregoriaans werd in de orde 
heel veel aandacht besteed. Alles, tot en met de donkere metten, de goede week, 
werd in Bergeijk gezongen. Theoretische aandacht werd er echter niet aan gegeven. 
’Dat heb ik allemaal zelf moeten doen ’, zegt hij, 'eigen studie’. Om zijn honger naar theo
retische kennis te stillen, bestudeerde hij het toenmalige handboek van Frater 
Eliseus Bruning O.F.M.: ’Het gregoriaans; handboek voor kerkzangers, koorleiders 
en organisten’.
Het is in die tijd dat de diepe liefde van Mathieu Dijker voor het gregoriaans is ont
staan. Het is ook de tijd (de jaren ’50) dat de opvattingen van Dom Mocquereau uit 
het klooster van Solesmes zeer opkwamen. ’Met betrekking tot het gregoriaans was 
Solesmes het 'heilig Evangelie”, zegt Mathieu.

musicoloog en musicus
Mathieu Dijker kwam binnen zijn orde in aanmerking om verder te studeren. Het 
werd uiteindelijk muziek, in Rome, aan het Pontificio Instituto di Musica Sacra. 
Daar studeerde Mathieu Dijker van 1954 tot 1962 de Corso Organo Principale bij 
Ferruccio Vignanelli, de ‘Corso di Composizione Sacra’ bij Domenico Bartolucci, 
en de ’Corso Ordinario Canto Gregoriano’. De studie van het gregoriaans werd 
gegeven volgens de methode Solesmes. Docent was Dom Baratta, een Napolitaanse 
Benedictijn. Daarnaast volgde Mathieu Dijker als auditeur de speciale - monografi
sche - ’Corso Superiore di Canto Gregoriano e Musicologia’ die door Dom Cardine 
op het Instituto werd gegeven.
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Hij leerde veel van Dom Cardine, de studie bracht grote verdieping. 'Het was een heel 
bijzondere man, ook als mens. Hij had een 'gregoriaans charisma’, zegt Mathieu Dijker, 
'hij kon prachtig voorzingen volgens de manuscripten, hij liet precies horen hoe je een bepaal
de neum zus oj zo kon zingen. Ik kan nu nog steeds horen wanneer iemand van Don/ 
Cardine les heeft gehad.'
De studie in Rome mondde, in 1959 en 1960, uit in de diploma’s Magisterium in 
Orgel en Magisterium in Compositie, beide magna cum laude.Tussenti jds terug in Ne
derland studeerde Mathieu privé nog harmonieleer bij Jan Felderhof in Amsterdam.

doctor in de muziekwetenschappen
Na de diploma’s in 1959 en 1960 volgde het proefschrift. De keuze van het onder
werp werd beïnvloed door de Assumptionisten die veel werk op het gebied van de 
Byzantijnse muziek verrichtten. Mathieu volgde cursussen Grieks-Byzantijnse mu
ziek aan het Oosters Instituut te Rome welke door een monnik van het klooster 
Grottaferrata werden gegeven. In Grottaferrata kon hij gebruik maken van een oor
spronkelijk manuscript, de Codex Cryptensis G.g.III. Ook in de bibliotheek van het 
Vaticaan maakte hij gebruik van het oorspronkelijke manuscript, de Codex 
Vaticanus Graecus n. 345. Het derde manuscript dat hij gebruikte was een kopie uit 
London van de Codex Parisinus Graecus n. 397. De eerste twee manuscripten stam
men uit de XIIF eeuw, de laatste begin XIVe eeuw, alle drie zijn in medio-Byzan- 
tijnse notatie.
In 1962 promoveerde Mathieu Dijker op het Pontificio Instituto di Musica Sacra bij 
Prof. Dr. Igino Anglès summa cum laude tot doctor in Musica Sacra met specialisme 
Grieks-Byzantijnse Muziek. Het proefschrift ’I PROKEIMENA del PSALTIKON’ 
is in het Italiaans geschreven en bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat 
beschrijvingen van de drie manuscripten met kritische beschouwingen over de nota
tie, in het bijzonder de chironomische notatie. Ook is opgenomen een beschrijving 
van de Byzantijnse modi (’apichima’) met lijsten van aanhefmelodieën. In het tweede 
deel worden de drie manuscripten op het 4-lijnig stelsel op noten gezet met de neu- 
men eronder.
De notatie van de gezangen is diastematisch, echter zonder ook maar een enkele lijn. 
De neumen zelf hebben een onderlinge intervalswaarde, terwijl zij zelf, en ook bege
leidende toevoegingen, een voordrachtswaarde hebben, ’chironomia’ genoemd. De 
notatie is dus duidelijk verschillend van de gregoriaanse neumennotatie van die tijd. 
Ook de modi (daar ’echoi’ genoemd) werden diastematisch aangegeven middels api- 
chima’s. De liturgische taal is steeds het Grieks gebleven.

docentschap I
Als doctor in de Muziekwetenschappen keerde Mathieu Dijker in 1962 terug naar 
Nederland, nu naar het klooster van de Assumptionisten op Kasteel Stapelen in 
Boxtel. Zijn taak was door te gaan met wetenschappelijk werk in de muziek. Hij gaf 
les in kerkmuziek, in het klooster in Bergeijk, op de Kerkmuziekschool te Utrecht, 
muziekles op verschillende middelbare scholen, en trad verder op als rijksgecommi- 
teerde bij conservatorium-examens.
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Voor de nieuwe kerk Maria Regina in Boxtel werden door Mathieu twee koren 
opgezet. Nog steeds was het de tijd van de mannen- en jongenskoren: het kerkkoor 
’Maria Regina’ en de ’Gildebroederkens’. Dat laatste bestond uit zo’n 15 tot 20 jon
gens die met Mathieu vóór aanvang van de school een half uur moesten repeteren. 
'Het was wel vroeg, maar dan wist ik ook zeker dat ze kwamen ', zegt hij.
In 1964 richtte Mathieu Dijker een jongerenkoor op, voor het eerst met jongens én 
meisjes. De nieuwe liturgie was geïntroduceerd, de Nederlandse taal werd in de 
liturgie bijgevoegd, en er was geen muziek voorhanden. Mathieu componeerde de 
’Reginaalmis’, de eerste Nederlandse mis. De mis kan éénstemmig of 3-stemmig 
gezongen worden. Daarnaast schreef hij ook veel propriumgezangen, voor de ad- 
vents- en kersttijd. De hoogmis werd door Mathieu Dijker muzikaal zo ingericht dat 
er naast de meerstemmige muziek ook altijd gregoriaans werd gezongen. Dat was 
nog steeds alleen de methode van Solesmes. Mathieu was een man van de praktijk, 
en het direct invoeren van nieuwe opvattingen terwijl alles goed loopt, daar was hij 
voorzichtig mee. Enerzijds omdat de zangers de methode Solesmes gewend waren 
en 'je het hun niet kon aandoen o?n ineens anders te gaan zingen ’, maar anderzijds ook 
omdat hijzelf ’helemaal weg was van de ?nethode Mocquereau, met zijn arsis en thesis en 
die mooie lijnen. Tot op de dag van vandaag mogen we dat er nog steeds bij betrekken!' is 
zijn mening. Bovendien was het onderzoek in die tijd nog niet uitgegroeid tot een 
systeem, het waren losse onderdelen. 'Nu zie ik het geheel wel', zegt hij, 'ik kan nu beter 
van de neumen zingen dan van de dikke noten. Eigenlijk zou het kwadraatschrift afgeschaft 
jnoeten worden en zou er een heel andere notatie moeten komen, iets tussen de neumen en het 
kwadraatschrift in. Maar zover zullen ze wel nooit komen. Destijds dacht men dat de neu
men alleen maar melodisch waren, hoog en laag kon je eruit halen, maar ritme, och ja, er 
waren wel wat tekens. Maar dat zelfs de minste of geringste manier van een neum schrijven 
een andere betekenis heeft in de uitvoering, zover was men toen nog niet. De notenbalk, het 
vastleggen van de neumen op die lijnen, dat is de schuldige geweest. Men probeerde de essen
tiële hoogte van de neumen vast te leggen op een lijn. Dat streepje erachter, of eronder, wat 
vroeger juist zo bela?igrijk was, hadden ze op den duur niet meer nodig want ze konden zien 
welke hoogte het was. En wat het dan verder nog zou betekenen, dat raakte vergeten. Want 
iedere neum heeft natuurlijk ook een chironomische betekenis, een totaalbetekenis. Er staat 
zoveel bij, aan tekens en lettertjes. Maar je moet eigenlijk wel zoveel mogelijk de melodie 
kennen, want helemaal zonder toonhoogte, ik denk dat het dan haast niet te restaureren zou 
zijn. De ervaring heb je erbij nodig, vroeger van mond tot ?nond, wat natuurlijk weer het 
gevaar van onzuiverheden opleverde, later opgeschreven. Er is vrij grote uniformiteit in al 
die manuscripten, ook al schreven ze het wat anders op. In het Graduale Triplex kun je goed 
zien dat ze hetzelfde bedoelen.'

componist
Het compositorisch optreden van Mathieu Dijker is in 1959 begonnen met de aan
moedigingsprijs ’Pascal Schmeits’ die de Gregoriusvereniging voor jonge componis
ten op het gebied van de kerkmuziek had ingesteld. Mathieu ontving die prijs voor 
zijn ’Missa Toni Deuteri’ en enkele motetten. Bij de prijs behoorde een opdracht 
van de KRO.
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Dat werd de ’Missa Litanica’ voor gemengd koor, orgel en... litanische volkszang! In 
1960 werd, na een ingrijpende restauratie, de St.-Jacobskerk in ’s-Gra-venhage 
opnieuw in gebruik genomen.
Men verbond aan die gebeurtenis een orgelcompositieprijs. Mathieu Dijker won de 
derde prijs met zijn ’Trio-suite voor Orgel’. In de tachtiger jaren heeft hij nog vijf 
maal prijzen bij internationale prijsvragen voor beiaardcomposities te Mechelen 
(België) ontvangen.
De composities van Mathieu Dijker zijn qua structuur en stijl zeer gevarieerd. Hij 
gaat overigens overal uit van hetzelfde idioom: een modaal klankveld dat zich zonder 
rigide regels kan ontwikkelen. Zijn muzikale stijl blijft altijd herkenbaar en de moei
lijkheid van de composities is afgestemd op de technische mogelijkheden van de uit
voerders.

docentschap II en de Paterskerk
In 1966 trad Mathieu Dijker uit de Orde van de Assumptionisten. Hij stond als het 
ware ineens op straat, met niet meer in zijn bagage dan enkele muzieklessen en een 
kerkkoor. Na sollicitaties werd hij op vijf verschillende scholen muziekleraar. Een 
van die scholen was het Van der Puttlyceum in Eindhoven. Daar leerde Mathieu zijn 
toekomstige vrouw, Jeanne Damen, kennen. Ze trouwden in het voorjaar van 1969, 
hun zonen Thomas en Rogier werden respectievelijk in 1973 en in 1974 geboren. 
Van 1975 tot zijn pensionering in 1986 doceerde Mathieu Dijker algemene vakken 
(solfège, harmonieleer en contrapunt, en analyse) en gregoriaans aan het Conser
vatorium te Utrecht. Hij maakte voor zijn studenten een eigen cursus; vanuit de 
oude theorie, maar met de nieuwe elementen. Zijn studenten waren zeer divers, met 
en zonder ervaring in het gregoriaans, wel en niet diepgaander daarin geïnteres
seerd, enzovoorts. Voor sommigen moest hij dus met eenvoudige middelen trachten 
hun kennis een beetje uit te bouwen. Meer genoegdoening gaven hem de studenten 
die wel veel interesse hadden. En passant behaalde Mathieu Dijker in 1975 aan de 
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Peter Bakker het praktijkdiploma bei
aardspel.
Eind 1969 nam Mathieu Dijker ontslag bij zijn koren in Boxtel en was toen zonder 
koor. Maar niet lang, want door bemiddeling van de organiste van de kerk van de 
Paters Augustijnen in Eindhoven, Dorthy de Rooij, kon Mathieu in 1970 de overle
den Pater Oddens OAS opvolgen als cantor. Het Paterskerkkoor bestond toentertijd 
uit mannen en jongens, en zong alleen meerstemmige werken.
In 1973 richtte Mathieu Dijker een en ander anders in: hij vormde een dubbelkwar- 
tet ’Musica Sacra’ voor opluistering van de hoogmis op de eerste en derde zondag en 
een apart gregoriaans (mannen)koor voor de hoogmis op de overige zondagen. Ook 
deze schola zingt hoofdzakelijk Solesmes, aangevuld met enkele eenvoudige nieuwe 
dingen zoals de uitvoering van de salicus. Dat is zo gebleven tot op de dag van van
daag. ’Overigens ’, zegt Mathieu, 'is gregoriaans vaak een zuiver muzikaal gebeuren. Een 
quilisma goed uitvoeren is gewoon een muzikale aangelegenheidje muzikale gevoel zegt dat 
het een doorgaande noot is. Een heleboel dingen die gregoriaans worden ge?ioemd, zijn ge
woon muzikale aangelegenheden. Gelukkig ?naar, want daar konden ze vroeger ook mee uit 
de weg!'
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Mathieu Dijker heeft steeds geprobeerd om in de meerstemmige hoogmis een goed 
evenwicht te houden tussen het gregoriaans en het meerstemmige gedeelte vanuit de 
opvatting dat deze zangstijlen elkaar beïnvloeden en samen het geloven een onmis
bare diepte geven. Nu in de hoogmis alleen nog de communio gregoriaans wordt 
gezongen, heeft het gregoriaanse deel een stap terug moeten doen. Wel heeft het 
Mathieu Dijker gebracht tot het componeren van meerstemmige introitusgezangen 
voor elke ’meerstemmige zondag’.

Voci Bianche
Voci Bianche (met Voci bianche’ worden de vrouwen-en kinderstemmen bedoeld, dit 
tegenover mannenstemmen) ontstond eigenlijk ’zomaar’. Als meerstemmig vrou
wenkoor was de projectgroepaleenpaarmaalopgetreden.
Voor het eeuwfeest van de Paters Augustijnen voerde Mathieu Dijker met Voci 
Bianche de lessen van Augustinus uit op muziek van de beroemde Portugese compo
nist Manuel Cardoso, een Carmeliet die leefde van 1556-1650, ’een hele tour de force 
was dat'. In de serie ’Concert Spirituel’ in de Paterskerk werd, onder meer, het kerst- 
werk van Benjamin Britten ’A Ceremony of Carols’ uitgevoerd. Het gregoriaans 
daarin klonk opvallend goed.
Een van de zangeressen was docent bij de studiedagen van het Ward-Instituut. Zij 
gaf mede de aanzet voor het gregoriaans. En toen de Vereniging voor Latijnse 
Liturgie Mathieu eens vroeg om met zijn schola te komen zingen, dacht hij:
’Waarom eigettlijk niet met de da?nes?' Dat gebeurde, en het beviel buitengewoon 
goed. Binnen heel korte tijd werd het gregoriaans voor Voci Bianche de hoofdzaak.

Mathieu Dijker vindt de klank van volwassen 
vrouwenstemmen bij uitstek geschikt voor de 
nieuwe aanpak van het gregoriaans in al zijn 
facetten en nuanceringen. Hij werkt met Voci 
Bianche dan ook zoveel mogelijk volgens de 
nieuwe opvattingen. Als dat niet helemaal lukt, 
dan zoekt Mathieu naar een juiste dosering, 
want hij houdt er niet van om met maniertjes te 
werken. Uiteindelijk gaat het bij hem altijd om 
muziek en spiritualiteit.

'Het heeft me heel veel goed gedaan om met jullie te 
werken', zegt hij. Nu heeft hij dan, na twaalfen- 
eenhalf jaar en aan beide kanten met weemoed 
in het hart, afscheid van zijn vrouwenschola 
genomen.

Mathieu Dijker
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