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De ’’Amici Cantus Gregoriani” is een kring van mensen die zich verbonden 
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riaans gerichte aktiviteiten mogelijk maakt.
Inlichtingen op het redaktieadres.

INHOUD

VAN DE REDAKTIE................................................................................  1

TOELICHTING BIJ DE OMSLAG........................................................... 1

AD TE LEVAVI, S.v.Lieshout, M.L.Egbers...........................................  2 -  3

INDRUKKEN VAN EEN 1e KURSUS GREGORIAANS, S.Strik.......... 4 -  5

GREGORIAANS, ’N TELEFOONLIJN NAAR DE HEMEL, E.Mulder . 6-11

ROND DE PAASSEQUENS, T.'Tromp................................................... 12-15

SEMIOLOGIE, S.v.Lieshout..................................................................  16-18

MEDEDELINGEN.................................................................................... 19- 23



VAN DE REDAKTIE

In het najaar van 1980 zond de KRO een aantal uitzendingen over het 
Gregoriaans uit onder de titel ” Ad te Levavi” .
Silvère van Lieshout en Zr. Marie-Louise Egbers geven hier een reactie op. 
Van januari t/m  maart werd in Helmond de basiscursus Gregoriaans 
gegeven.
In deze ’’Kerkoraal” een bespreking hiervan.

In de Volkskrant van 28 februari j.l. vonden we een interessant intervieuw 
wat Etty Mulder had met Hélène Nolthenius. Onder de kop achtergronden 
vindt U dit vraaggesprek.
In deze zelfde rubriek een beschouwing over de paassequens.
Ook dit keer weer iets uit de Semiologie, terwijl de rubriek mededelingen 
deze aflevering van ’’Kerkoraal” weer completeert.

TOELICHTING BIJ DE OMSLAG

Deze afbeelding van Christus aan het kruis met de beide Maria’s stamt uit 
de tiende tot elfde eeuw.

Het origineel bevindt zich momenteel in Wolfenbütteln in het Sacramen- 
tarium.

Vlak voor het kruisoffer in de mis expliciet wordt herdacht tijdens de 
consecratie,markeert deze afbeelding het begin van de prefatie.
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bespreking

AD TE LEVAVI,
EEN SERIE VAN ACHT RADIO UITZENDINGEN OVER GREGORIAANS

In de rubriek ’’Kerk in meervoud” werden in het najaar van 1980 door de 
K.R.O. een serie van acht radio uitzendingen verzorgd over het Gregoriaans. 
Een heuglijk feit. Na zoveel jaren van stilte nu toch via de radio aandacht 
voor een, nog steeds, grote groep mensen die in de liturgische praktijk met 
Gregoriaans te maken krijgt. Een dergelijk initiatief verdient waardering.

Het lijkt ons echter wel noodzakelijk om een dergelijke serie niet zomaar 
voorbij te laten gaan. Het medium radio draagt het karakter van een één
richtingsverkeer. Wij vonden het belangrijk om bij de aangeboden materie 
hier en daar wat kanttekeningen te plaatsen. Soms positief, soms ook 
negatief.

In de acht uitzendingen kwamen aan het woord de heren Kurris, Wesseling, 
Vernooy en Bartz. Zij ondersteunden hun uiteenzettingen met praktische 
voorbeelden gezongen door hun eigen schola’s.
Dhr. Kurris benadrukte vooral het belang van de tekst. Hij stelde dat het 
woord het uitgangspunt is van de ritmische struktuur. Hij ging zelfs zover 
dat hij sprak over ” het ritme van de lettergreep” . Dit is een contradictio in 
terminis, omdat een lettergreep zijn positie binnen de ritmische struktuur 
ontleent aan de verhouding ten opzichte van andere lettergrepen. In de 
voorbeelden van zijn schola kwam dit ook duidelijk naar voren: een te grote 
aandacht voor elk woord afzonderlijk, hetgeen verbrokkelend werkte. Dit in 
tegenstelling tot de uitvoering van de schola van de heer Bartz, die een 
blijvende aandacht voor de grote lijn demonstreerde en daardoor de meest 
muzikale indruk achterliet. Met name de fragmenten die de heer Vernooy, 
zich in zijn toelichting regelmatig beroepend op Dom Cardine, liet horen 
deden meer denken aan een ’’cantus planus” dan aan een ’’cantus 
cardinus” .
Een ander voorbeeld i.v.m. die verbrokkeling is het volgende. Het gaat om 
de podatus quadratus aan het begin van de introïtus ’’Oculi” . Een muzikale 
vanzelfsprekendheid is, dat een grote sprong in een melodie ’’ruimte” krijgt.
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De podatus quadratus duidt op dit gegeven. Door overaccentuering komt 
genoemde neum muzikaal los te staan van de grote lijn en wordt het doel 
voorbijgestreefd. Dit is maar een voorbeeld, dat echter wel karakteristiek is 
voor de uitvoeringspraktijk van veel muziekfragmenten die een verduide
lijking wilden zijn voor:

- het woord als basis
- de coupures
- de repercussies

De Ave Maria kwam verbrokkeld over wanneer Pater Wesseling deze zong. 
Solesmes past inderdaad diezelfde techniek toe, maar verliest daarbij de 
totale muzikale spanning niet uit het oog en dat is essentieel.
Dan kwam ook de introïtus ’’Dominus dixit” aan bod. Het graduale simplex 
geeft de Milanese grondversie van deze introïtus. Dhr. Verbooy duidde het 
Milanees aan als een Melismalische traditie. Hij koos hier juist een 
soberder voorbeeld dan genoemde introïtus binnen onze traditie, dit werkte 
verwarrend.

Pater Wesseling behandelde een stuk vormleer en gaf de luisteraar bekend
heid met het graduale simplex; twee zeer positieve punten. Maar waarom 
toch dat gehaspel met de terminologieën: dialoog-responsorie en anthi- 
phone? Het vermijden van wetenschappelijk over te willen komen is 
natuurlijk geen vrijbrief voor het niet juist hanteren van drie begrippen die 
inderdaad een bepaalde overeenkomst hebben maar tevens een zeer eigen 
betekenis. Daarbij is en blijft de Nederlandse psalmodie zo geen aftreksel 
van de Gregoriaanse, dan toch zeker wel een nabootsing van iets 
oorspronkelijks. Waarom die dan als voorbeeld genomen binnen het kader 
van uitzendingen over Gregoriaans? In het algemeen sloten de voorbeelden 
erg fijn aan bij de liturgische tijd, maar waren dikwijls erg lang en niet 
steeds terzake.
Nog één opmerking: De mensen die technisch verantwoordelijk waren 
kunnen zich de slordigheden niet permitteren die er gemaakt zijn. Het 
tweemaal laten horen van éénzelfde fragment en verkeerde aankondigingen 
kunnen zoals in dit geval een grote verwarring stichten.

Al met al: uitzendingen die toch een waardevolle bijdrage leverden voor de 
(her)waardering van het Gregoriaans. Wat het inhoudelijke aspect betreft zal 
de discussie voorlopig wel op gang blijven in de hoop dat ze ons niet 
verwijdert van elkaar maar een aanzet is tot een intens liturgisch beleven.

Zr. Marie-Louise Egbers 
Silvère van Lieshout
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INDRUKKEN VAN EEN 1e KURSUS GREGORIAANS

Ondanks de sterk gewijzigde muzikale opluistering van de diverse kerk
diensten, heeft een aantal mensen toch de belangstelling, behoefte en 
plezier om meer kennis te vergaren van het Gregoriaans.

Het Ward Centrum Nederland heeft die belangstellenden in de gelegenheid 
gesteld, om door middel van een tweetal cursussen van elk 10 lesavonden 
meer kennis te vergaren van de grondbeginselen, voor het Gregoriaans.

Om een goede en verantwoorde opzet en begeleiding van de cursisten te 
waarborgen, bestaat het aantal personen van zo’n groep uit maximaal 20 
leden.

De leeftijd van de deelnemers is niet van belang. Het belangrijkste bestaat 
uit een goede en kollegiale omgang met elkaar.

Het programma van de cursus is zodanig samengesteld, dat deze door de 
cursisten met enige aandacht goed is te volgen.

De te behandelen leerstof is in hoofdzaak opgezet voor het verkrijgen van 
een praktische basiskennis, en in beperkte mate, het verkrijgen van enige 
theoretische kennis.

De te behandelen onderdelen van deze cursus bestaan in hoofdzaak uit:
1. Stemvorming, ademhalingstechniek en beheersing van de ademhaling.
2. Het leren van het notenschrift in de cijfernotatie, en het systeem van het 

Gregoriaanse notenschrift op de 4-lijnige notenbalk.
3. Trefoefening van de voorkomende toonhoogten.
4. De opbouw van het notenschrift in groepen van twee en drie noten.
5. De opbouw van spanning en ontspanning in de melodie, niet alleen uit

gedrukt in de vocale uitvoering, maar ook uitgedrukt in gebarentaal, 
zijnde arsis en thesis (direktie).

6. De klankkleur en uitspraak van de tekst.
7. De beheersing van de voorkomende neumen en tekens van het Grego

riaans.
8. De technische opbouw van het Gregoriaans.
9. De verschillende modi welke in het Gregoriaans voorkomen.
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De wijze waaop het bovengenoemde programma door het Ward Centrum 
Nederland is verzorgd, werd door mij als deelnemer aan deze 1e kursus als 
zeer deskundig en prettig ervaren.

Op een adequate wijze, en op de praktijk gericht, werd ons in deze tien 
lesavonden een hoeveelheid basiskennis van het Gregoriaans bijgebracht, 
welke naar mijn overtuiging uitnodigd om ook aan de vervolgkursus deel te 
nemen.

De inzet waarmee in deze groep is gewerkt, zowel door de docent als door 
de cursisten, is meer dan de moeite waard, om in deze melodieuze muziek 
te blijven geloven en werken.

Een zeer belangrijke bijdrage in het volgen van deze muzieklessen, is de 
mogelijkheid om deze vergaarde basiskennis in onze direkte omgeving over 
te dragen, en om op deze wijze een bijdrage te leveren voor meer luister in 
de diverse kerkelijke gebeurtenissen.

Het volgen van een dergelijke kursus, behoeft niet in te houden, dat deze 
voor geoefende zangers is bestemd.

Voor een ieder, van jong tot oud, die het Gregoriaans een warm hart 
toedragen, is de mogelijkheid aanwezig om dergelijke kursussen te volgen.

Langs de muzikale kennis, die op deze lesavonden aan de deelnemers 
wordt overgedragen, is ook uit levensbeschouwelijk oogpunt een positieve 
overdracht waar te nemen.

Bij de beëindiging van deze 1e kursus, heb ik gemeend, om op verzoek van 
het Ward Centrum Nederland, op deze wijze mijn indruk te moeten geven 
van hetgeen ons aan basiskennis van het Gregoriaans is aangeboden.

Met de aanvang van de vervolgkursus, verwacht ik dan ook een aantal 
deelnemers van de eerste kursus te zullen ontmoeten.

Sjef Strik

5



achtergronden

GREGORIAANS, ’N TELEFOONLIJN NAAR DE HEMEL

Het Gregoriaans is de oudste muziek van West-Europa en bestaat uit enkele 
duizenden eenstemmige melodieën voorzien van teksten welke functioneel 
verbonden waren met de Rooms Katholieke liturgie. Zoals wel meer het 
geval is met een anoniem cultuurgoed ligt aan de oorsprong ervan een 
mythe: De heilige Gregorius de Grote (±540-604) naar wie het gezang 
genoemd is, zou het gehele repertoire hebben opgetekend uit de mond van 
een duif, symbool van de heilige geest. In werkelijkheid heeft er dan echter 
al enkele eeuwen lang een vorm van gezang gefunctioneerd in een 
mondelinge traditie. Gregorius vervulde ’’slechts” de rol dat hij in het 
bestaande repertoire een ordening aanbracht. Ook zou hij de impuls hebben 
gegeven tot het oprichten van speciale zangers-instituten waar deze muziek 
werd beoefend: de schola cantorum.

Enkele eeuwen later wordt het Gregoriaans ten noorden van de Alpen in de 
Frankische gebieden verbreid, waar in de loop van de negende eeuw blijkt 
hoe moeilijk het is om de oorspronkelijke traditie van mondelinge 
overdracht te handhaven. Aan de pogingen van de zangers die kennelijk 
ezelsbruggetjes nodig.hadden om het gezang te onthouden danken we de 
eerste aanduidingen op schrift. De notatie die uiteindelijk tot ontwikkeling 
komt, het neumenschrift geeft geen absolute verschillen tussen hoog en 
laag aan, het geeft voornamelijk de melodische beweging -opwaarts, 
neerwaarts- en is alleen bruikbaar als geheugensteun voor wie de muziek al 
kent. Pas na het jaar 1000 en de ’’uitvinding” van de notenbalk wordt het 
schrift ontcijferbaar, zij het dat binnen dat nieuwe systeem geen ritmische 
aanduidingen worden gegeven, waardoor de ritmische structuur van het 
Gregoriaans tot op de dag van vandaag een probleem is gebleven. In de 
afgelopen jaren vindt een accentverschuiving plaats naar de esthetische 
waarden van deze muziek, los van de functionele. Grote hoeveelheden 
platen die in de afgelopen tijd op de markt kwamen vormen daarvan een 
bewijs. Tegelijk groeit ook een duidelijk behoefte om het weer te zingen.
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De pastoor in het Toscaanse dorpje waar Hélène Nolthenius woont zong 
vorig jaar in de paasnacht ter ere van haar als deskundige en medesympathi- 
sant van het ’’oude” Gregoriaans het hele exsultet. Een melodie die van 
oudsher thuis hoort in de Latijnse mis van deze datum. Die verre pastoor 
”wil er ook nog weleens een kyrie tegen aan gooien” , zegt ze. Maar 
daarmee houdt het wat Gregoriaans betreft ook in Toscane wel op. 
Want in Italië hebben zich binnen de liturgie soortgelijke veranderingen 
voltrokken als in ons land.

Hélène Nolthenius was tot 1976 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. Ze gaf muziekgeschiedenis van de Oudheid en Middeleeuwen aan 
het Instituut voor Muziekwetenschap. Kort na haar aftreden als hoogleraar 
vestigde ze zich met haar man in Italië. Lezers van haar romans en cultuur
historische studies weten hoe dat land haar altijd geboeid heeft. Op het 
ogenblik werkt ze aan een boek over Gregoriaans dat bij Querido zal worden 
uitgegeven.

Historisch beschouwd is het Gregoriaans onverbrekelijk verbonden met de 
Rooms-Katholieke liturgie.
Tegen die achtergrond stel ik de vraag hoe het mogelijk is om er zo 
geïnspireerd en diepgaand mee bezig te zijn zonder ook ”het geloof” te 
belijden. Want dat laatste doet zij immers niet meer.
Hélène Nolthenius: ” lk moet bekennen, nu ik weer opnieuw zo met het 
Gregoriaans bezig ben heb ik wel vaak het idee dat ik het interieur 
beschrijf van een huis dat voor mij leeg staat. Maar van al die jaren waarin 
ik voor de studenten met de muziek van de Middeleeuwen bezig ben 
geweest is het Gregoriaans overgebleven als het allermooiste dat er voor 
mij bij was.”
’’Daarnaast word ik gefascineerd door het feit dat de muziekwetenschap
pelijke feiten, de geschiedenis van het Gregoriaans, niet helemaal te 
ontwarren zijn. Er zit iets van een puzzel in, waardoor ik me net als een 
detective in de ’’circumstantial evidence” moet begeven. Verder is er 
misschien ook een element van nostalgie, een heimwee naar de tijd waarin 
dit alles nog een meer dan louter esthetische inhoud kon hebben.” 
’’Maar wat het geloof betreft: In mijn studententijd heeft mijn voorganger 
Smijers, die zelf priester was, ons regelmatig te verstaan gegeven nooit aan 
een specialisatie in Gregoriaans te beginnen alleen al vanwege de 
achterstand die wij als niet-religieuzen hadden ten opzichte van klooster
lingen. Daarbij benadrukte hij bovendien hoeveel moeilijker zo’n speciali
satie zou zijn voor niet-katholieken dan voor hen die wel RK waren, en 
daardoor van huis uit enige vertrouwdheid met de grondvormen van het 
Gregoriaans bezaten” .
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” ln deze situatie is inmiddels verandering gekomen, het onderzoek raakte 
meer en meer in wereldlijke handen. Maar wat Smijers destijds zei kan ik in 
zeker opzicht nog wel navoelen. In zoverre dat voor de hele Middeleeuwen 
geldt dat wie zich erin wil specialiseren een grondige vertrouwdheid met het 
katholicisme moet bezitten. Je moet tenminste, zei ik weleens, katholiek 
geweest zijn wat in mijn geval opgaat. Het Gregoriaans is nu bijna overal 
van zijn oorspronkelijke liturgische functies ontdaan, maar dat neemt niet 
weg dat je een min of meer beschouwelijke aard moet hebben om dit soort 
afstandelijke mystiek te beleven. Het blijft een telefoonlijn naar de hemel.”

De hemeltelefoon geeft vandaag niet altijd meer aan iedereen gehoor, maar 
de talrijke nieuwe liefhebbers van Gregoriaans weten dat wie zich er nader 
in wil verdiepen onherroepelijk geconfronteerd wordt met een stuk liturgie- 
geschiedenis, al was het maar via een hoestekst. Hélène Nolthenius schetst 
het Gregoriaans als de ’’organisch met de liturgie van Rome meegegroeide 
muziek, te beginnen bij de tijd dat de eerste Christenen als Joodse sekte 
nog in de synagoge kwamen” .

Die muziek heeft zich gaandeweg ontwikkeld in een mondelinge over
levering. Wanneer de duizenden melodieën eindelijk op schrift komen is de 
muziek vermoedelijk al over haar bloeipunt heen. ” Het Gregoriaans heeft 
zich voltrokken in zijn eigen prehistorie” , zegt zij, en juist daarom rijzen er 
bij een reconstructie zovele problemen. Aanvankelijk hoorde het in een 
eredienst die alleen in Rome en omstreken werd gehouden en tevens moest 
dienen tot meerdere glorie van de paus die na het jaar 600 steeds meer de 
enige wezenlijke heerser in West-Europa werd.

Het Gregoriaans was een hofceremonieel rond de plaatsbekleder van 
Christus en moest als zodanig wedijveren met het hofceremonieel van de 
Byzantijnse keizer. Aan deze historische feiten met betrekking tot deze 
oudste muziek van West-Europa gaat eigenlijk een dieper liggende vraag 
vooraf. Een vraag over de onverbrekelijke samenhang van muziek en religie, 
namelijk: Waarom moet liturgie gezongen worden?
Hélène Nolthenius: ” lk geloof dat je hier twee elementen moet scheiden: 
het opluisterende en het magische. Het magische speelt in de muziek van 
primitieve volkeren een enorme rol. Men spreekt tot elkaar, maar als men 
greep op het onaanzienlijke wil hebben, dan wordt gezongen. Dat zie je nog 
steeds bij nog niet te zeer door de westerse cultuur gecorrumpeerde neger
stammen, Papoea’s, Australische inboorlingen, waar de muziek een puur 
magisch karakter heeft, waar ieder mens bij zijn geboorte een melodie 
meekrijgt die bij inwijdingsriten bekend wordt gemaakt.”

In het Gregoriaans is dat magische aspect vooral blijven leven in diverse 
vormen van gebeden die net zo goed gesproken zouden kunnen worden, 
maar die men zingt. Daar ligt volgens mij een restant van muziek als magie, 
en dat geldt in het bijzonder voor de eenvoudige vormen van gezang, de 
recitatieven die gebonden zijn aan vaste formules. Daarnaast bestaat in
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deze muziek het huldebrengend element, hulde aan de godheid, en dat is 
wat we in het Gregoriaans zoals dat mooi gevonden wordt op de voorgrond 
zetten.”

’’Maar het is intrigerend hoe de Middeleeuwse theoretische geschriften 
doen blijken dat cantus wat letterlijk gezang betekent, als het ware een 
verzamelnaam is voor alle liturgische handelingen. Er is kennelijk niets dat 
niet gezongen wordt in de oudste tijden, behalve dan misschien de preek 
die er volgens sommigen wel en anderen niet in hoort. Het is met dat 
cantus voor gezang eigenlijk net zoiets als wat de oude Grieken mousike 
noemden. Dat betekende in het algemeen niet alleen muziek, maar alles wat 
met de muzen samenhing, ook bijvoorbeeld de poëzie.”

Het woord liturgie in algemene zin komt uit het Grieks en betekent de 
verplichting van de burger ten opzichte van de staat. Dat is in Christelijke 
begrippen omgebogen naar de ’’dienst” van de gelovige aan de godheid. 
De engere betekenis is die van de ordening van de omlijsting van gebeden en 
gezangen tot opluistering van de voornaamste momenten in de Christelijke 
eredienst: de schriftlezing — een erfstuk uit de synagoge — en het avond
maal, de eucharistie.

Hélène Nolthenius: ” lk zou daar nog aan toe willen voegen de prachtige 
gedachte aan de getijden zoals die in kloosters dagelijks gezongen werden, 
te beginnen bij de nachtdienst van de metten en eindigend met de 
completen in de avond. Gericht naar de zon die zich verplaatst, gedurende 
alle vierentwintig uren van de dag. Een vorm van liturgie die zich over de 
hele wereld uitspreidt, zonder ophouden, als een soort dampkring van 
gebed.”

Heb je het gevoel dat mensen van nu terugverlangen naar die dampkring 
van gebed waarin al die mooie muziek klonk?
”Ja, dat geldt in de eerste plaats denk ik voor katholieken van een oudere 
generatie bij wie je de opvattingen tegenkomt dat de kerk nu een soort 
gezelligheidsvereniging is geworden. Maar ik zie voor het Gregoriaans, 
gezien de gewijzigde uitgangspunten, wat betreft de kerk niet veel mogelijk
heden meer. De ’’nieuwe liturgie” schakelt globaal terug naar de periode van 
voor het jaar 600.”
” Men beroept zich in Rome op uitspraken van kerkvaders uit die tijd, ook 
toen lag een sterk accent op de gemeenschap. Maar door dat terugschake
len naar de mensen toe, de ’’actieve deelname” die ook in de oude kerk uit 
de eerste eeuwen na Christus bestond, valt het Gregoriaans uit de boot. 
Want dat is geen muziek, die door de kerkgangers gezongen kan worden, 
daarvoor is het veel te moeilijk. Het Gregoriaans zoals wij het kennen is 
gezongen door speciale koren en zangers: de schola cantorum” .
’’Door alles vandaag zo duidelijk mogelijk te willen zeggen en zingen, in de 
volkstaal, heeft men de afstand tot ” het mysterie” kleiner willen maken. 
Die indruk wordt althans gewekt. Maar juist daardoor is ” het mysterie” 
miskend. Daarvoor bestaan immers geen woorden, of je ” het” nu in het 
Latijn of in het Nederlands zegt.”
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” En waarom zou je het niet omringen met Gregoriaans dat juist omdat het 
zo enorm oud is vanzelf al iets van dat mysterie mee heeft in onze 
associatie? Ik weet niet of je wel kunt terugschakelen zoals dat nu wordt 
gedaan, terug naar de Oud Christelijke kerk. Een volwassene kan ook niet 
weer kind worden. Wel kinds.”

In een televisie-intervieuw met Jacques van Belle heb je eens gezegd dat je 
het mysterie moet laten. Je zei: sinds wanneer moet het goddelijke begrepen 
worden?”
”Ja; ik heb daar toen die passage naast gelegd uit de Oblómov van 
Gontsjarov waar de meester zijn knecht erop betrapt dat hij in z’n eentje in 
de keuken grote brokken poëzie van ik geloof Poesjkin opzegt, en dan 
vraagt de meester: begrijp je nou eigenlijk wel wat je zegt. Waarop de man 
het schitterend antwoord geeft: ’’Maar heer, als ik het begreep dan was het 
toch geen poëzie meer?” Voor ” het goddelijke” geldt dat natuurlijk nog 
sterker” .

Dat vandaag de afstand tot dat mysterie is verkleind lig t volgens jou niet 
alleen aan de "invoer” van de volkstaal maar ook aan de "afvoer”  van
muziek?
Ja, de rol van muziek als begeleiding van een proces van inkeer en inner

lijke verdieping is naar mijn idee sterk onderschat. De vroeg-Christelijke 
denker Chrysostomos zegt het zo prachtig: wie psalm zingt weet zich 
omzongen door engelen” . Je wordt als het ware door de muziek omhoog

geheven.”

Maar kan je in de huiskamer, via al die platen die vandaag op de markt 
komen op die wijze nog functioneel het Gregoriaans beleven?
Nee, niet wanneer je het hebt over Gregoriaans als uitsluitend liturgische 

muziek, niet als je het historisch beschouwt. Maar er is natuurlijk wel meer 
door de kerk aan de kant gezet wat nu hetzij in de concertzaal, hetzij via de 
plaat een warm onthaal vindt. Iets wat mooi is blijft waardevol, ook als het 
zijn primaire functie verliest. De Venus van Milo aanbidden we immers ook 
niet meer zoals men dat eertijds placht te doen. En zoals er steeds meer 
mensen naar Indiase muziek luisteren, of andere exotische muziek, zo krijg 
ik ook de indruk dat er steeds meer zijn die naar Gregoriaans grijpen.”

Is dat niet heel vreselijk, om het allemaal zo op één lijn te zetten, 
Gregoriaans en exotiek? Music for meditation?
Het is misschien wel vreselijk, maar het is beter dan dat het helemaal 

vergaat. Het gaat erom dat het blijft leven, al kan het misschien niet meer 
tot de bodem toe worden beleefd. Ik weet dat er studenten zijn die geen 
bemoeienis met het katholicisme hebben maar zich graag verenigen in de 
studentenschola’s om Gregoriaans te zingen. Neem de koren aan de 
universiteiten van Amsterdam en Utrecht en ook andere.”

Je bedient je in je boek van de zogeheten ”interdisciplinaire aan pak”, je 
trekt vergelijkingen met andere kunstvormen om de geschiedenis van het
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Gregoriaans te reconstrueren, wordt het een zuiver wetenschappelijke 
studie? Tot wie richt je je?
” lk probeer over de drempel te komen. Ik richt me tot mensen die het 
Gregoriaans vandaag ontdekken en mooi vinden, maar tegelijk moet het 
wetenschappelijk onderbouwd worden daar waar ik een eigen weg in sla. Ik 
ga onder meer te werk volgens de gedachte dat de creatieve impulsen op de 
bodem van een bepaalde cultuurperiode overeenkomst vertonen, of we nu 
beeldhouwen, schilderen of componeren.”

’’Vanuit die gedachte probeer ik de ontwikkeling van het Gregoriaans te 
preciseren. Ik weet nog niet of ik mijn wetenschappelijke onderbouw kwijt 
kan in ” het voetnoten-apparaat plus aanhangsel” of dat ik daar nog eens 
aparte artikelen over zal schrijven. Ik schrijf in elk geval niet in de eerste 
plaats voor mensen die vaklieden zijn.”
’’Vaklieden grijpen in de regel het eerst naar ” het voetnoten-apparaat” al 
was het alleen maar om te kijken of ze er zelf in genoemd worden. Maar de 
geïnteresseerde leek grijpt het liefst naar een goed leesbare tekst. Om op 
papier ook maar iets van de schoonheid van het Gregoriaans over te 
brengen en duidelijk te maken zal ik al mijn journalistieke zeilen moeten 
bijzetten.”

Etty Mulder

Boeken van Hélène Nolthenius: Duecento, Renaissance in Mei, (Het
Spectrum) Een ladder op de Aarde, Weekend op Waldegg, De Afgewende 
Stad, Geen Been om op te staan, Als de Wolf de Wolf vreet. (Querido).
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ROND DE PAASSEQUENS

VICTIMAE PASCHALI

Ictimae paschâ-li laudes* immo-lent Christi- â-ni.

Agnus re-démit oves : Christus înno-cens Patri re-conci-

i ------------------------------ — — *---------------- r-: --------------- ---------------
■ ■ ■ a

■ H 1 » ■ 1 ■ il • -............- ................... -  - ..... .............
li- âvit pecca-tô-res. Mors et vi-ta du-él-lo confli-xé-re mi-rân-

i----- ;--------------------------------------------- --------------------------h-
a ■ a a ■ -

---------- a---- -—a— ------ __a---------- A»— j
a

do : dux vi-tae mórtu- us, régnât vivus. Die no*bis Ma-ri- a,

quid vi-dîsti in vi- a? Sepûlcrum Christi vi-véntis, et glô-

S----------- ; ---------------- — ---------------------------1-----------------
■ " a a a ■ “ ■ j

% ■ a '

ri- am vi-di re-surgéntis :
a * 1 * 

a
Angé-li-cos testes, sudâ-ri- um,
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s
■ * a ■ « _  ■ t  « ■

__!_____ * '  b  -• 1 -  " '■
e t vestes. Surré-xit Christus spes me- a  : praecédet su- os in 

1___________________»_____Ë________________ 1____ . ________
§

■ ■ ■ ■ ® ■ 1
"____% ■■

' i 
Ga-li-laé- am . Scimus Christum surrexisse a  m órtu- is v e re  :

P __________________1______________________________________
5 .  B- 1

■ ^  .  ■ a
.  ■ . P» »•-

tu no-bis, victor Rex, mi-se-ré-re.

Hoewel veel melodieën van het Gregoriaanse repertoire regelmatig terug
keren, zou het toch veel moeite kosten alle melodische wendingen uit het 
blote hoofd te zingen. Dat is ook niet nodig, want daarvoor zijn boeken in 
omloop en door middel van de solmisatie is het niet moeilijk de melodieën 
goed te kunnen zingen. Er zijn echter tijden geweest, waarin men over deze 
hulpmiddelen niet de beschikking had, om de eenvoudige reden dat ze niet 
bestonden. Toch moest er gezongen worden en daarbij deed men dan een 
beroep op het geheugen, dat in vroeger tijden weliswaar veel beter 
ontwikkeld was dan tegenwoordig, maar toch ook weer niet zó perfect was 
dat het alles kon onthouden. Daarom zocht men naar middelen om zoveel 
mogelijk van de traditie te bewaren.

Een voorbeeld van iemand die aan deze problemen iets heeft geprobeerd te 
doen, is Notker Balbulus (=  de Stotteraar), die monnik was in het klooster 
van St. Gallen en rond 910 gestorven is. Zoals we kunnen lezen in het 
voorwoord van zijn Liber Hymnorum, had hij al van jongsafaan moeilijk
heden met het onthouden van de lange melisma’s aan het eind van het 
Alleluiavers. Een remedie hiertegen kon hij maar niet vinden, tot op zekere 
dag een monnik naar St. Gallen kwam, die uit zijn klooster was 
weggevlucht toen het geplunderd was door de Noormannen. Hij had een 
boekje bij zich, waarin teksten geschreven waren onder de melisma’s van 
het Alleluiavers, en wel zó, dat boven elke lettergreep één noot stond. 
Hiermee werd de oplossing van Notkers probleem aangereikt: melodieën 
met tekst zijn veel makkelijker te onthouden dan melodieën op een enkele 
klinker. Omdat de teksten niet helemaal zijn smaak waren, maakte Notker 
nieuwe, en zo gaf hij een impuls aan de sequens, die vanaf de tiende eeuw 
uitgroeide tot een zelfstandig gezang in het Gregoriaanse repertoire.

De oudste sequensen zijn afkomstig uit Frankrijk. Ze zijn gebouwd op 
stukken van de melisma-melodie, die paarsgewijs zijn geordend. Zo ont
staan twee aan twee strofen van gelijke lengte, en het geheel van strofen

13



kan worden ingeleid met of afgesloten door Alleluia. Vanaf de elfde eeuw 
wordt meer aandacht besteed aan rijm en ritme (de afwisseling van 
geaccentueerde en ongeaccentueerde lettergrepen), tot de sequens een zelf
standig poëtisch genre is geworden en een vast deel van de liturgie: elke 
feestdag in het kerkelijk jaar had z’n eigen sequens. Hieraan kwam een 
einde met het Concilie van Trente, waar werd besloten een beperkt aantal 
sequensen in de liturgie toe te staan.

Een van deze sequensen is die van Pasen, Victimae Paschali laudes, 
waarvan de tekst gemaakt is door Wipo, die leefde van ± 990-1050, en als 
kapelaan werkzaam was aan het Duitse hof. De indeling wordt gemaakt als
volgt:

1. Victimae Paschali laudes im
molent Christiani.

2. Agnus redemit oves,
Christus innocens Patri
Reconciliavit
peccatores.

3. Mors et vita duello conflixere 
mirando,
Dux vitae mortuus régnât vivus.

4. Die nobis, Maria, quid vidisti in 
via?
’’Sepulcrum Christi viventis, et 
gloriam vidi resurgentis.

5. Angelicos testes, sudarium et 
vestes.
Surrexit Christus spes mea, 
praecedet suos in Galileam” .

6. Credendum est magis soli 
Mariae veraci quam ludaeorum 
turbae fallaci.

7. Scimus Christum surrexisse, a 
mortuis vere,
Tu nobis, victor Rex, miserere.

Vertaling: Laat de christenen het Paaslam met offers eren. Het Lam verlost 
de schapen, Christus brengt door zijn onschuld de zondaars tot de Vader. 
Dood en leven raken slaags, wonderlijk, de Heer van het leven is gestorven, 
maar Hij heerst levend. Zeg ons, Maria, wat heb je onderweg gezien? ” Het 
graf van de levende Christus, en de glorie van de Verrezene; engelen als 
getuigen, de zweetdoek en het doodskleed.
Christus, mijn hoop, is verrezen, Hij zal de zijnen voorgaan naar Galilea.” 
Wij moeten meer geloof hechten aan Maria, die de waarheid spreekt, dan 
aan de liegende Jodenmenigte. Wij weten dat Christus écht uit de doden is 
verrezen. Ontferm U over ons, Koning, Overwinnaar!

We zien, dat deze versie verschilt van die in het Graduale, en wel op twee 
punten: na de drie eerste strofen, die bedoeld zijn om paasvreugde op te 
wekken, volgt in de volgende drie strofen een dialoog tussen de volgelingen 
van Christus en Maria Magdalena. In het Graduale zijn de strofen 4 en 5 in 
tweeën gedeeld. Zo wordt enerzijds de dialoogscène nagebootst, maar 
anderzijds de strofe-eenheid min of meer verdoezeld. De zesde strofe komt

14



helemaal niet voor: vanwege het antisemitische taalgebruik is deze strofe 
op het Concilie van Trente verwijderd. De laatste strofe is te beschouwen 
als een soort conclusie na de woorden van Maria Magdalena. Over de vorm 
valt op te merken, dat duidelijk gestreefd is naar rijm, hoewel het niet 
overal even goed past. Aan de melodie is te zien, dat er een scheiding is 
tussen de eerste drie strofen en de vierde en vijfde: de lyrische strofen 
hebben een hogere melodie dan de strofen waarvan de tekst betrekking 
heeft op zichtbare dingen van alledag.

Ton Tromp
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cursorisch

SEMIOLOGIE

Het verband tussen de clivis en de podatus, en de syllabische tijd.

Wij zullen nu nagaan welk verband er bestaat tussen de syllabische tijd, 
voorgesteld door een virga of een tractulus, en die van de neumen van twee 
noten: < /  a  v  / r
Wij kijken hiervoor naar het melodie-type van de antifonen in de vierde 
modus uit het antifonale:

53
A n t

E x s p e c t e t u r e t  d e -  s e e n -  d e t  s i -  c u t  r o s

____  -  U l/tU

ï r —
S a t i a v i t de /q u i n - q u e  p a -  n i - b u s

S io n  n o l i e c -  c e  D e -  u s  t u - u s

V a d e  m u l i e r  s i e r e  - d i -  d e - r i s

O m o r s m o r - s u s tu - u s



1. Eén noot per lettergreep. Elke noot heeft dus de basiswaarde of de 
syllabische tijd.

2. Omdat de tekst één lettergreep minder heeft, vindt er een samentrek
king plaats van de eerste twee noten boven ”de” .
De twee syllabische tijdswaarden komen samen in het teken > / 
de pes quadratus.

3. Hier gebeurt hetzelfde boven ” tu-us” waar de twee noten een lange 
clivis vormen / f '

4. Nu vijf lettergrepen in plaats van zeven in het eerste voorbeeld: twee 
samenvoegingen dus op de eerste twee lettergrepen.

5. De zes syllabische tijdswaarden uit het eerste voorbeeld komen hier 
twee aan twee op drie lettergrepen in de vorm van een pes quadratus 
en twee keer een lange clivis.

Let wel dat het hier een melodie-type betreft waarvan het ritme niet 
verandert. Wanneer men dus in plaats van de twee syllabische tijds
waarden V  of /T vindt, is het duidelijk dat deze tekens overeen
komen met de tijdswaarde van twee lettergrepen.

Bovendien evenals een gemiddelde syllabische tijd voorgesteld door -  
en /  kan worden verkort ( « * * /  ), zo kan ook een groep van
twee syllabische, geschreven als V  en / f  verkort worden: men 
schrijft dan « / e n  n

De volgende voorbeelden leveren een duidelijk bewijs:

i  1 L

53« C b
Lntr

SUscé- pimus,

COnfi- té- bor
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De twee noten van de intonatie vóór het accent van ”confi-te-bor” zijn in het 
handschrift van Laon geschreven als twee punten en in Einsiedeln is een 
”c” van celeriter tussen de tractulus en de virga geplaatst die precies 
hetzelfde aangeeft. In het woord ” Su-sce-pimus” wordt het accent slechts 
door één lettergreep voorafgegaan.
De twee verkorte tijdswaarden worden dan aangeduid door de ronde
podatus: (L: J  E: S  ).

Silvère van Lieshout
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mededelingen

GREGORIAANS GEZONGEN TE:

Helmond, Sint Jozefkerk:
Elke zondag Hoogmis, 
aanvang: 10.00 uur.

Elke eerste zondag van de maand en op de Hoogfeesten Vespers, aanvang
18.30 uur.

Data vespers: 12 april
19 april (plechtige vespers van Pasen)
3 mei
7 juni (plechtige vespers van Pinksteren)

Breda, Begijnhof Catharinastraat:
29 maart, 16.00 uur Vespers 
10 mei, 16.00 uur Vespers 
28 juni, 10.00 uur Hoogmis

Mamelis (Vaals), Abdij St. Benedictusberg: 
Elke dag: 5.00 uur: metten en lauden

7.30 uur: priem
9.30 uur: terts en hoogmis 

12.15 uur: sext
14.00 uur: noon
17.00 uur: vespers
20.30 uur: completen

Linne, parochiekerk:
Op zaterdag 11 april a.s. zullen de St. Jozefzangertjes samen met het St. 
Jozefkoor uit Helmond een concert verzorgen voor de koorkring Limburg. 
Het programma vermeldt Gregoriaanse Gezangen uit de veertigdagentijd. 
Aanvang: 20.00 uur.
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EEN VIGNET VOOR DE AMICI.

Zoals bij vele organisaties is er ook binnen onze kring van ’’Amici” gezocht 
naar een soort kort herkenningsteken ter aanduiding van deze kring. Het 
idee bestaat al enige tijd, maar het is tot op heden niet expliciet in de 
openbaarheid gebracht. Wel werd het inmiddels uitgeprobeerd op een folder 
die onlangs verscheen ter aankondiging van enkele cursussen van de 
A.C.G. te weten de beginnerscursus Gregoriaans, een vervolgcursus hierop 
en een cursus voor gevorderden.
Op deze folder stond een embleem, dat nogal embryonaal aandeed, maar 
thans is de vrucht uitgegroeid tot een goed en bruikbaar teken.
Het werd ontworpen en uitgewerkt door Zr. Marie-Louise Egbers in 
samenwerking met ondergetekende. Hopelijk valt het in de smaak! 
De bedoeling is, dat het ’’Kerkoraal” alsmede de officiële geschriften van de 
amici gaat sieren. Het teken is een combinatie en stylering van de letters 
A(mici) C(antus) G(regoriani). Ze zijn op een zodanige wijze samengevoegd, 
dat ze één geheel vormen en toch duidelijk de drie letters weergeven, als 
kernachtig symbool voor een groeiende groep belangstellenden, die zich 
verbonden weet met het Gregoriaans.

L. v.d. Winkel

CURSUS GREGORIAANS HELMOND

Op 31 maart a.s. start in het Theo Driessen Instituut te Helmond een 
cursus Gregoriaans. Deze cursus georganiseerd door ”Ward Centrum 
Nederland” in samenwerking met ’’Amici Cantus Gregoriani” wordt gegeven 
door Silvère van Lieshout.
Het verheugt ons U te kunnen mededelen dat deze cursus ver voor de 
aanvangsdatum al vol is.

CURSUS GREGORIAANS GEMERT

Silvère van Lieshout geeft momenteel een cursus Gregoriaans in Gemert. 
De ongeveer 25 deelnemers zijn allen afkomstig van het koor van de 
parochiekerk van St. Jans Onthoofding te Gemert.
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REEDS UITGEGEVEN JAARGANGEN VAN ’’KERKORAAL”

Er zijn een aantal oude jaargangen van ’’Kerkoraal” voor handen, te weten:
- jaargang 2, bestaande uit 5 nummers
- jaargang 3, bestaande uit 4 nummers
- jaargang 4, bestaande uit 4 nummers
- jaargang 5, bestaande uit 5 nummers

Per jaargang zijn de kosten f 15,— (inclusief verzendkosten).
Wanneer U alle vier de jaargangen mocht bestellen bedragen de kosten 
f 50,— (ook weer inclusief verzendkosten).

U kunt uw bestelling plaatsen door een briefje te schrijven naar het redak- 
tieadres: Burg. van Houtlaan 32, 5701 GH Helmond en het verschuldigde 
bedrag over te maken op rekeningnummer 42.06.65.323 van Amro-bank 
Helmond (bankgiro: 1065135) t.n.v. L. van de Laar, inz. ’’Amici Cantus 
Gregoriani” .
U krijgt dan de bestelde jaargang(en) zo snel mogelijk thuis gestuurd.

GRAMMOFOONPLAAT ST. JOZEFKOOR

Zoals bekend heeft het St. Jozefkoor uit Helmond een L.P. uitgebracht met 
daarop respectievelijk de 23e en 33e zondag door het jaar. Uiteraard willen 
wij de leden van de ’Amici Cantus Gregoriani’ in de gelegenheid stellen in 
het bezit te komen van deze plaat.
U kunt uw bestelling plaatsen door contact op te nemen met ’Ward 
Centrum Nederland’ Willem Prinzenstraat 43, 5701 BC Helmond, telefoon 
04920 - 45597. Ook kunt U per exemplaar f 18,90 ( + f 3,— verzendkosten) 
overmaken op rekeningnummer 42.06.65.323 t.n.v. L. van de Laar, inz. 
’Amici Cantus Gregoriani’, Helmond bij de AMRO-Bank te Helmond onder 
vermelding van plaat St. Jozefkoor.
Wij zorgen dan dat U in het bezit komt van de door U bestelde aantallen.

TE KOOP

Liber Cantualis voor de prijs van f 6,- per stuk. 
Informaties: ’’Ward Centrum Nederland”

Willem Prinzenstraat 43,
5701 BC Helmond.
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FINANCIEEL OVERZICHT 1980

Balans per 31-12-1979

ACTIVA PASSIVA

Saldo AMRO-bank 
Saldo CVB

702,17 Kapitaal - /- 586,41
25,42 Kerkoraal 79 1.314,00

727,59 727,59

ACTIVA

Balans per 31-12-1980

PASSIVA

Saldo AMRO-bank
Saldo CVB
Kas

152,93 Kapitaal -/- 1.366,65
26,10 Kerkoraal IV ’80 709,28
25,00 Contr. ontv. ’81 50,00

Crediteuren 811,40

204,03 204,03

Exploitatieoverzicht 1980

KOSTEN

Kerkoraal ’80 2.837,12
Portokosten 474,60
Deel. Den Bosch 466,90
Huur Den Bosch 500,00
Contr. ’81 50,00
Intrest 3,10

4.331,72

BATEN

Kerkoraal 2.215,50
Activiteiten ’80 1.118,94
Advertentiebaten 150,00
Cursusgeld 7 9 /’80 50,00
Intrest 17,04
Exploitatietekort 780,24

4.331,72

Zoals U ziet bedraagt het exploitatietekort bijna f 800, — .
Daarom willen wij U verzoeken zo snel mogelijk uw bijdrage voor 1981 over 
te maken en ons het sturen van een herinnering te besparen.
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GREGORIAANS FESTIVAL AAN DE SCHREVE

Op 23 en 24 mei a.s. zal er in Watou (België) een Gregoriaans festival 
georganiseerd worden.
Het heeft de bedoeling om de onschatbare waarde van de eeuwenoude 
kerkmuziek in een aktueel liturgisch daglicht te stellen en om het dorp 
Watou verder uit te bouwen als een ontmoetingsplaats van kunstgrepen uit 
de Nederlanden.

Deelnemende koren:
- St. Jozefzangertjes en St. Jozefkoor uit Helmond.
- Het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen.
- Het Gregoriaans koor van Leuven.
- Het Kortrijks Gregoriaans koor Laudate Dominum.
- Het Sint Ceciliakoor uit Poperinge.
- De Sint Jansvrienden uit Poperinge.
- De Schola Gregoriana verbonden aan de kathedraal van Brugge.
- Het Gregoriaans koor van Abele - Watou.

Programma:
Zaterdag 23 mei: 20.30 uur concert door de St. Jozefzangertjes en het St.

Jozefkoor; Gregoriaans en Polyfonie ” Het kerkelijk jaar 
rond” .

Zondag 24 mei:
10.30 uur tertsen: Gregoriaans koor van Leuven.

hoogmis: proprium: St. Jozefkoor, Helmond.
ordinarium: St. Jozefzangertjes, Helmond, 

sexten: Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen.
15 30 uur nonen: Kortrijks Gregoriaans koor Laudate Dominum.

Vespers: St. Jozefkoor, Helmond.
17.30 uur : Gregoriaanse auditie door de negen deelnemende koren

met o.a. de opvoering van het Paasspel van Egmond.
19.30 uur completen: Schola Gregoriana uit Brugge.
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