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Gregoriaans
Iedere religieuze stroming onderscheidt zich met eigen muzikale toonzettingen. Woorden zijn voor de horizontale communicatie tussen mensen. Muziek maakt de verticale
communicatie met god mogelijk. Tegelijkertijd vormt muziek de identiteit van de gemeenschap. Het Gregoriaans is een oervorm geworden in de christelijke traditie van
zingen. In alle eenvoud opent het de ziel van de godzoekende gelovige en daarmee de poorten van de hemel.

Binnentonen
Vrij naar Psalm 33 – Wim Timmer
Opgegroeid met zang en klanken
voorgedaan voor ‘t slapen gaan
Beelden van zoete wijn en ranken
’T beloofde land om in te gaan
Tonen die maar bleven hangen
Neuriënd huppelde ik naar huis
Vreemde woorden, psalmgezangen
God is goed, Hij brengt je thuis
Oude klanken vol herkenning
Eeuwenlange ademtocht
Alles is Zijn heilige Schepping
en Hij had je vrijgekocht
Zonder zang zou ik niet weten
wie Hij was, wat moet gedaan
Zonder tonen reeds vergeten
hoe die liefde kan bestaan
Zelfs in de stilte van ons hart
zingt het door, dit vergezicht
Ontrafelt al wat ons verwart
Ontsteekt ons innerlijke licht
Door die klanken zal het vloeien
wat telkens weer wordt aangezegd
Dat in je ziel zal kunnen bloeien
het visioen van vrede en recht.
Zing een loflied voor de Here
Ieder op een eigen wijs
Buitenzinnig om te leren
Binnentonen, Kyrie eleis

1. Hocus Pocus
Hocus pocus pilatus pas..., het latijn is de geheimtaal voor ik wou dat...was! Zelfs als het allemaal abracadabra is blijf je zonder het te weten verbasterd Latijn spreken.
Latijn, die zogenaamde dode taal, is eeuwenlang een soort tweede taal geweest, als Kerklatijn de taal van de liturgie. Een beetje zoals het Engels dat nu is in de
popmuziek. Waarbij de lokale tongval de uitspraak bepaalde. (Anjoes of Eknes)
Er was nog geen boekdruk, de meeste mensen konden trouwens niet lezen of schrijven. Dus net als nu met de radio en IPAD, leerden we de teksten van nieuwe liedjes
via de muziek. Muziek is sowieso een handig hulpmiddel om teksten, in ieder geval de vaste gebeden, uit het hoofd te leren. Door de voorzang en herhaling worden we
bovendien altijd eerst al een toontje geholpen.
Zo ontwikkelde zich gestaag, wat wij nu het Gregoriaans noemen. De heilige teksten, met name de psalmen worden gereciteerd op eenvoudige melodielijnen in een vraag
en antwoord patroon. (De ene kant zingt en de andere kant antwoordt). Zo wordt door eindeloze herhaling de eeuwigheid bezongen! De kerkgebouwen zelf, met name het
koor, worden aan deze zangstijl aangepast. We zijn in deze koorkerk vandaag met het Gregoriaans zingen op de juiste plek.
De sterke behoefte aan uniformiteit zorgt ervoor dat via de muziek gebeden, liturgische teksten en voorschriften zich verspreiden. Eigenlijk een soort liedboek avant la
lettre. Dan gaat ook de muziek zelf een sacraal/bijzonder karakter krijgen, misschien belangrijker nog worden dan de heilige teksten die worden bezongen.
De eenvoud en toegankelijkheid van het Gregoriaans maakt in ieder geval dat iedereen het goddelijke kan bezingen. Je kunt uiteindelijk het beste God eren, gloria in
excelsis deo, op de adem die we van hem hebben ontvangen. Zingen is met stem en klank, met zingende stem zijn eer/glorie terug te geven. Door te zingen opent zich de
janua caelestis, de poorten van de hemel. Zingen, echt zingen kan alleen van binnenuit, vanuit je hart, daarom is zingen dubbel bidden.

2. Niet vertalen maar zingen!
Toen ik als studentje begon aan de studie theologie sprak mijn professor oude testament de volgende woorden: "Als je niet weet wat er staat, de betekenis van een woord
je ontgaat, zoek het dan NIET op in een Woordenboek (het boek voor betekenissen), maar in de Concordance (het vindplaatsen boek). Kijk eerst waar het woord nog
meer voorkomt, dat is het beste commentaar/betekenis/ aanwijzing die je kunt krijgen.
Daar zit je dan met je loodzware boekentas. Ik had netjes het dikste en duurste boek ooit gekocht, namelijk het Hebreeuwse woordenboek en nu bleek dat ik beter dat
andere nog dikkere en duurdere boek had kunnen aanschaffen!

Ten overvloede voegde de professor er aan toe, dat hij liever nog had dat je het Missaal raadpleegde en opzocht waar het in de liturgie (en dus in het Latijn!) voorkwam
en werd gezongen. Met een woordenboek is de verleiding groot, dat je zelf een betekenis gaat kiezen, terwijl door de schrift of de traditie van het vieren de betekenis/de
diepte naar je toe komt.
Dit het basisprincipe geworden van de Amsterdamse Exegetische School. De bijbel is zelf het boek van commentaar bij zijn eigen verhalen. Het vieren en zingen van met
name van de psalmen, de geheugensteuntjes, vormen de bron van je exegetisch inzicht om vervolgens je eigen schrift te schrijven...
Gelukkig zijn er in de traditie veel woorden die nooit vertaald worden: alleluja, hosanna, maranatha, amen... U kent meer Hebreeuwse woorden dan u denkt! Weet u
hoeveel psalmfragmenten we al hebben gezongen, zowel in het attende Domine als in de vertaling/bewerking van het Wees hier aanwezig. Oude woorden komen tot
leven door onze zangkunst en krijgen nieuwe betekenis door onze ademsteun.

3. Uit het hoofd/hart zingen
Iedere geloofstraditie heeft zijn eigen muzikale taal. Je groeit er als het ware in op. De muziek bepaalt in hoge mate je identiteit van de gemeenschap: muziek is
thuiskomen, is weten waar je vandaan komt, wat je bron is.
Als u nu geënquêteerd zou worden waarin u hier bent, dan denk ik dat er in al die antwoorden heel vaak Ecclesia, Dominicus of Domus Orientes genoemd zal worden.
Om maar gelijk weer wat Grieks en Latijn te laten klinken...
Toen mijn vader overleden was, vroeg ik mijn jongere zusjes of zij nog een idee hadden voor een lied tijdens de uitvaart. Spontaan zeiden ze beiden: “Natuurlijk, je weet
wel dat ene liedje...” Mag het is specifieker? "Nou ja we zingen het toch altijd...” Neurie eens iets, of welke woorden komen er in voor? Tja, ze hadden werkelijk waar geen
flauw idee. Tot mijn stomme verbazing ontdekte ik na enig doorvragen dat zij de geloofsbelijdenis, het Credo bedoelden.
Nu was het Gregoriaans mannenkoor (waar mijn vader zijn hele leven op had gezongen) al meer dan tien jaar ter ziele. De laatste zangers hadden zich aangesloten bij
het naburige Gregoriaanse koor. Dat wordt lastig, het Credo zingen zonder koor of orgel begeleiding... Ach, laten we het gewoon doen, we zien wel!
De eerste tonen hadden nog niet geklonken of een overvolle kerk ging staan en er werd uit volle borst en volgens mij volledig uit het hoofd meegezongen. Een kippenvel
moment en een onverwacht eerbetoon aan het Gregoriaans... dat we daarna "gewoon" weer Huijbers, Oomen en Löwenthal zongen was geen probleem. Misschien is
onze herkenning in hun muziek wel vanwege onze herinnering aan het Gregoriaans, die oeroude beproefde wijzen.
Wij verwachten vol verlangen de eeuwige
Hij is onze hulp en schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Gezegend de onzienlijke
Gezegend de verborgene
Gezegend de levende
Dag liefde die dorstig maakt
Licht dat ziende maakt
Ik ben er van overtuigd dat u deze teksten niet hebt kunnen horen zonder dat er van allerlei toonzettingen voorbij zijn gekomen. Sterker nog sommige woorden kun je
beter maar gewoon zingen...
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