EEN BIJZONDER KRO-PROJECT
Mahe-Louise Egbers
en jaar of twee geleden vertelde Wico Clements mij in een telefoongesprek zijn
plan om een jaar lang zijn programma Laudate te laten beginnen met een
vrouwenschola, die de introïtus zou moeten zingen van die bewuste zondag of
van het hoogfeest op of in de buurt van die zondag. Al brainstormend sprokkel
den we een aantal scholae bij elkaar. Uiteindelijk werden het:
Voci Bianche
o.l.v. Mathieu Dijker;
Canta Femina
o.l.v. Jacqueline Elemans;
Schola Catharina
o.l.v. Helene Keiler;
De Utrechtse Vrouwen Schola o.l.v. Norbert Bartelsman;
De Begijnhof Cantorij
o.l.v. Marie-Louise Egbers;
en in een later stadium:
Deo Sacrum
o.l.v. Evert Wagter.
Samen staan we garant voor het kerkelijk jaar 2001, dat met de le Adventszondag op 3
december 2000 begon en op de zaterdag na het feest van Christus Koning op 1 december
2001 eindigt.
Wie opnamen heeft meegemaakt met Wico Clements en Bert van Dijk - inmiddels heb
ik er negen gedaan - weet, in wat voor prettige sfeer die opnamen verlopen. Wij bouw
den na afloop op het Begijnhof, zeer laat in de avond, nog altijd een klein feestje met
gehakballetjes en kippenpootjes, vergezeld van een goed glas wijn.
In eerste instantie was het de bedoeling de opnamen te maken in een grote, ruim klin
kende kerk. Die doelstelling is niet helemaal gehaald. Wij als Begijnhof Cantorij kozen
voor de goedklinkende maar kleine Begijnhofkerk. We hebben de serie introïtus, die ons
werd toebedeeld (uiteraard met een ruime mate van keuze) met vijf vrouwen gezongen: de
Cantorij. Zij wordt gevormd door een gedeelte van de volledige Schola, waarmee ik een
liturgische functie heb in de Parochie Breda Centrum, waarvan de hoofdkerk, de Antonius, dit jaar weer Bisschopskerk werd, kathedraal dus. Met de Cantorij kunnen we dan
ingaan op bijzondere vragen, zoals concerten en deze opnamen. De Schola verzorgt
Eucharistievieringen, Vespers, een bijzondere Adventsdienst, waarin we ook vroege
meerstemmigheid laten horen, om de belangrijkste zaken te noemen.
Wanneer ik de koorleiders van de scholae van dit KRO-project spreek, bespeur ik steeds
ingenomenheid over dit initiatief. Zo ook bij Mathieu Dijker, die naar aanleiding van dit
gebeuren het hierna volgende artikel schrijft. Natuurlijk hopen we dat het Wico lukt de
volledige serie ‘in een doosje te stoppen’, zoals hij dat noemt. Dit zou een rijk bezit
betekenen: alle introïtus van zon- en feestdagen op cd. KRO, laat je daar maar toe ver
leiden!
■
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DE INTROÏTUS ‘DEUS IN ADIUTORIUM’
Mathieu Dijker
n de loop van dit jaar presenteert Wico Clements in KRO-Laudate een omvangrijk
overzicht van gregoriaanse gezangen bij het aantreden voor de liturgische viering,
kortweg ‘introïtus’ genoemd. Dat dit plan uiteenlopende praktische en vormtechni
sche aspecten met zich meebrengt spreekt vanzelf. Zo zijn daar de weg door de ge
schiedenis, de vragen rond de teksten, melodie en vorm, psalmtonen, restauratie en uit
voering. Vandaar deze toelichting, die overigens meer oriënterend is dan uitputtend en een
aanzet tot verdere studie.

I

korte geschiedenis van de introïtus
In het Graduale van 1908 staat bij het intredegezang altijd alleen Introïtus of Intr. In het
Graduale van 1974 staat voluit Antiphona ad introitum of IN. In de oude muzikale codi
ces vanaf de negende eeuw staat altijd A of AN bij de intredezang, C of CO bij de
communio .1 Het antifonaal zingen is bij de introïtus dus steeds het duidelijkst. Ook het
Graduale Simplex (Editio typica altera 1988) betitelt in alle gevallen: Antiphona ad
introitum en geeft weer een min of meer complete psalm. In ieder geval zijn dat tekenen
dat de intredezang lang, nog steeds, de antifonale status heeft behouden. Simpelweg kan
men zeggen dat het komt door de nog aanwezige psalm (één of meer verzen), resten van
de in de vijfde eeuw opduikende ‘altemance mixte’, die ook ten dele van het respons heeft
geërfd .2 Dit is het alterneren van twee groepen (of solisten) met een gemeenschappelijk
refrein door allen. Strakker kan het in die groeiperiode niet bepaald worden.
De bron ligt in Antiochië. Caesarius van Arles (|543) en anderen zouden het in het
westen hebben overgenomen, samen met het gebruik van processies en antiphonae in
via, onder invloed van het populaire geschrift Peregrinatio Egeriae? In aansluiting heeft
men in die tijd de doxologie ingevoerd: ‘Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto' (tegen
het Antiocheens Arianisme ook ‘per Filium in Spiritu Sancto’) met het theologische
‘sicut erat in principio’ etc. en opgenomen als slot van het antifonaal zingen. In het
Westen stelde het Concilie van Vaison dat vast (529). In deze doxologie is nu (na de
introïtus althans) niet meer voorzien. Met één vers hebben we eigenlijk nog ‘maar’ met
een respons te doen, en, als dat vers (en dus het da capo) ontbreekt, met nog slechts een
losse antifoon zonder alterneren. Dat is wel begrijpelijk in vieringen waar nog
nauwelijks van een intocht sprake is. Maar wat een verschil met die voorgeschiedenis en
Dr. Mathieu Dijker studeerde in de vijftiger jaren orgel, compositie en gregoriaans aan
het Pontificio Instituto di Musica Sacra te Rome alwaar Dom Eugène Cardine doceerde.
Hij promoveerde op een proefschrift over de Prokimena van het Psaltikon in de grieksbyzantijnse ritus. Tot zijn pensionering gaf hij aan het Utrechts Conservatorium les in
gregoriaans en algemene theoretische vakken. Hij is sinds 1970 muzikaal leider van de
Augustijnenkerk te Eindhoven en sinds 1989 dirigent van Voci Bianche, een vrouwen
zanggroep met speciale voorkeur voor gregoriaans.
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met de statiekerkliturgie in Rome, processies als van Hypapante (Maria Lichtmis) en
Palmzondag met hun ‘hosanna’ en hun ‘ingrediente’, hun ‘obtulerunt’ en hun antiphonae
in via die haast geen einde kenden!
Wat wel blijft is de prominente rol van het inlroïtusgezang .4 Het is niet zomaar een
inleiding, het is een thema, een muzikale titel, een liturgische ouverture, een plechtig
welkom, kortom een stuk gregoriaans van de bovenste plank. Het is dan ook in handen
gekomen van de Schola Cantorum in de tijd van Paus Gregorius I 5 en heeft een
compositorisch sterke structuur gekregen, een klare en herkenbare modale opzet en een
voortreffelijke kooromvang. Geen wonder dat het initium van dit gezang zelfs tot in de
Reformatie en tot heden toe de zondagen een naam heeft gegeven: Jubilate, Gaudete,
Quasi modo.

teksten
De teksten van de introïtusgezangen zijn in principe ontleend aan het boek der Psalmen.
In de oude romeinse liturgie noemde men zo’n introïtus ‘regularis’, zo niet hieraan
ontleend, ‘irregularis’. In het tijdeigen komen de regulares het meest voor ‘per annum’,
maar later in het kerkelijk jaar zijn er aanvullingen geweest in verband met de organisatie
van de zondagen na Pinksteren .6 Dan duiken andere schriftbronnen op, zoals de boeken
Daniël, Esther, Jeremia en het apocriefe agraphon Salus populi. In de kersttijd gelden
andere normen, zoals we zien in Gaudete, Puer, Ecce advenit. In het vrijere gebied vinden
we ook Requiem, Crastina, Accipite. In het Proprium de Sanctis Nunc scio vere en de
Gaudeamus-tekst, oud en bekend: in 592 onder Gregorius de Grote geschreven voor St.
Agatha, die een soort invul-antifoon is geworden. Bekend is ook Ecce advenit voor
Epiphania (Malachias) dat een contrafact heeft gekregen in Sedulius’ hexameters Salve
sancta Pareus (Carmen paschale)7 met een ongelukkig saecula saeculorum-slot.
De introïtusgezangen uitgekozen voor het KRO-project hebben hun insteek overigens in
hoofdzaak in het tijdeigen, waarbij de psalmteksten in de meerderheid zijn (afgezien van
wat reeds is opgemerkt). Het zijn oorspronkelijke composities met een feilloos gevoel
voor het tekstverloop en met een rijk, maar niet melismatisch idioom. Ze zijn niet te
vergelijken met officie-antifonen, die vaak eerder een intonatiefunctie hebben, of de
Byzantijnse modale intonatieformules8 (bv. ananeanes voor een eerste modus). Ze wor
den ook nooit als model gebruikt (Salve is een oude uitzondering) tenzij bij moderne
voorbeelden als Signum magnum van Cardine dat overigens een meesterlijke centonisatie is. De introïtusgezangen zijn dus originele melodieën die in tekst en klank de toon
zetten voor de viering.

melodie en vorm
De opbouw van deze gezangen bestaat meestal uit een ternaire structuur: twee psalmver
zen; het eerste in twee zinnen verdeeld, het tweede meest een iets uitgebreide derde pe
riode. Bovendien heeft de introïtus vaak een duidelijk afgetekende aanhef, die werkt als
een aanspreektitel (Tibi dixit; Deus, Dominus; Ad te levavi; Ecce Deus), een imperativus (Gaudete; Laetare; Accipite; Da pacem) of een kort hoofdgegeven (Resurrexi; Lux
fu i gebit; Vocem iucunditatis). Het gaat hier niet alleen om het tekstwoord, maar juist
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om het feit dat de kop van de tekst door de muziek een duidelijk omlijnd initium heeft.
Dit is in zoverre nog bijzonder, omdat het de modaliteit meteen bondig vastlegt met een
karakteristiek tonenspel en herkenbaar neumgebruik zoals de modale repercussie (Puer) of
een omspeelde mi in de deuterus (Resurrexi) of juist een vermeden mi (Dominus dixit).
Deze aanhef zet ons meteen op het goede spoor, afgezien van fouten die in het repertoire
zijn ingeslopen. Na de aanhef zal de melodie bij voorkeur het nabije toongebied door
lopen tijdens de eerste periode als protasis (bv. Domine in tua misericordia: fa-la-do en
het vermijden van de tritonus). De tweede periode zal dan, behoudens horizontale
melodieën als Reminiscere een ontwikkeling te horen geven naar ruimer en hoger gebied
in de modus. Bij de behandeling van accenten en hoofdaccenten moet men altijd rekening
houden met de accenten zelf en de directe voorbereiding van accenten, die vaak
voorafgaand hoger liggen en neumatisch rijker zijn. De opgevoerde spanning mag nu
niet verloren gaan bij de intrede van de derde periode, die op den duur een ontspannen
verloop geeft in rustig modaal vaarwater en traditionele cadensering als een echte
apodosis of nazin.
De psalmtoonformules zijn een probleem apart. Ze zitten iets ruimer in het pak dan de
officiepsalmtonen, maar er is er toch maar één per modus. En er zijn melodieën die niet
volgens het bovenbeschreven model lijnen, terwijl de bijbehorende psalmformule een
ander gebied bestrijkt, zoals nogal een bij de vierde modus het geval is (horizontale
melodieën werden al genoemd). Het arsenaal aan psalmtonen is vroeger gevarieerder
geweest, en is dat nu ook weer in het Graduale Simplex. Verder geeft een artikel in de
jaargang van 1963 van Revue Grégorienne nogal wat armslag. Cardine mopperde er in
zijn lessen ruim veertig jaar geleden ook al over. Het blijft behelpen.

een voorbeeld
Als voorbeeld de introïtusantifoon Deus in adiutohum, genomen uit Ps 69: 2, 3, 4. (Het
eerste vers is een rubriek).
De tekst van het eerste vers is vanouds bekend als aanhef van het officie. Zij valt, zoals
reeds is beschreven, uiteen in twee delen; deze zijn een klassiek voorbeeld van synoniem
parallellisme, eigen aan de psalmen: de tweede vershelft herhaalt de eerste in andere
woorden: ‘God denk er aan om mij te steunen, Heer haast u mij te helpen'; gelijke
lengte, ander melodieverloop. Het tweede vers is dan de derde periode: ‘Conlundantur et
revereantur inimici mei * qui quaerunt animam meam’. Ondanks twee vershelften is er
sprake van een congruente verhouding met de voorafgaande twee perioden, omdat er door
een reciterend gegeven (‘et revereantur inimici mei') een versnelling in de tijd ontstaat.
De melodie zoals die in het Graduale, de editio typica, staat afgedrukt is voor discussie
vatbaar. Het is waar dat door het gebruik van het diatonisch hexachord de modaliteit op
drie manieren kan voorkomen. Maar dat dit gebeurt in een kort stuk is niet zo vanzellsprekend. Als daarbij de modaliteit zelf wordt aangetast, ontstaat twijfel. In de tweede zin
is eenzelfde melodie zowel in de tritus als in de tetrardus te lezen. Zij kan dan als trait
d ’union dienen voor hexachordum molle en durum. Als men echter bij ‘Domine' de
kwint sol-re zingt, typisch voor de authentieke tetrardus, is de VII-VIII modus wat
omvang en cadenzen betreft en dus in zijn totaliteit heel integer. De traditionele, boven
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Afbeelding 1, de introïtus Dews in adiutorium (reconstructie M. D.)

omschreven, vormtechnische opbouw is ook heel natuurlijk. Daar komt nog bij dat in de
neumennotatie ‘sursum’ wordt aangegeven, dat er voor een gewone terts niet zou hebben
gestaan. In het Graduale ‘Lagal’ gaat de melodie meteen bij ‘Domine’ naar de re, maar
dart heeft het sursum voor een gewone secunde geen zin meer. Bij ‘et revereantur’ komen
na de tractulus een serie virga’s die dus (virga blijft virga) een toon hoger reciteren, zoals
bij ‘inimici’. Bij ‘animam’ is het re-re of liever re-mi. De do-sleutel komt op de derde
lijn en er zijn geen mollen meer.
In de uitvoering kiezen wij als hoogte de sleutel op bes, een f-tetrardus.
Voor enkele inleidende vocalises zie afbeelding 2.
Interpretatie:
a) 1° periode. Aanhef als een eerbiedige groet, de pes breed en legato en steunen op de
pressus. In ‘adiutorium’ vlot en licht omhoog (vooral de es haast ongemerkt), een reper
cussie op centraal accent ‘adiutórium’ en ruimte voor ontspanning naar ‘intende’. Let op
de liquescent ‘m’ en op de verbinding van de eerste en tweede noot (coupure liée). De
slot-torculus in een omgekeerd ritardando.
b) 2° periode. Na een ruime pauze licht verend naar de torculus c-d-c met korte ver
lenging, en dan goed lopend langs ingehouden tristropha naar een vol forte podatus. Let
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E e r s t e p e r iode
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Afbeelding 2, vocalises voorafgaand aan de studie van In. Deus in adiutorium.

op dat de vier (zeer gebonden) porrectus-flexus-noten leiden naar een ruim accent van
‘festma’ met een lichte slotnoot.
c) De ontwikkeling die het gezang modaal en zinvol heeft doorlopen, mag niet wegeb
ben. De bivirga van ‘confundantur' blijft een voldragen klank eisen, en dan gaat het
lichtelijk reciterend voort in stuwende beweging naar (helaas) ‘onze vijanden', waar de
melodie even terugneemt en op het voorslot op g blijft hangen. De melodie doet nog
even denken aan de middenspanning van het hulpgeroep ‘festina’ en na die karakteristieke
boventerts c-es daalt zij snel en heel natuurlijk langs secunden en tertsen naar de finalis.
In dat slotgedeelte kan men veel liquescentie (m’s en n ’s) meegeven voor een zacht
dalend slot.
■
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