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Aan de hand van opstellen en partituren schetst de 

auteur de bredere context waarbinnen het Gregoriaans 

functioneerde. Twee overgangsperioden staan daarbij 

centraal. De donkere Middeleeuwen, die gezien kunnen 

worden als de oude herstart, en de Moderne tijd, die 

gezien kan worden als de nieuwe herstart. In de eerste 

periode legt de auteur accenten op Toledo en Ravenna, 

in de tweede periode op de jaren 2020-2030 waarin de 

grote herstart plaatsvindt. Het Gregoriaans kan daarbij 

worden opgevat als de tranen van de oude herstart. De 

auteur hoopt met dit boek brandstof te leveren voor 

nieuw spiritueel vuur.  
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