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\OORWOORD

Aan de hand van mijn oudste broer ging ik, als jongetje van zeven, naar het
kinderkoor. Edn maal per maand mochten we zingen in de kerk, met een aan-
gepaste liturgie en een eigen liturgisch-muzikaal repertoire. Toen ik veertien
jaar was, verruilde ik het kinderkoor voor het jongerenkoor, aanvankelijk nog
als alt (de baard in de keel liet nog even op zich wachten), later als tenor, pia-
nist en vanaf m'n achttiende als dirigent. Ook daar hetzelfde patroon: 66n maal
per maand zong het jongerenkoor in de kerk, doorgaans op zaterdagavond, met
een eigen liturgie en dito repertoire.

Twee jaar later werd ik dirigent van het dames- en herenkoor en maakte ik
kennis met het gregoriaans en de muziek van onder anderen Huijbers,
Strategier, Oomen en soms: Mozart of Haydn. Dit koor, het Martinuskoor
(what's in a name?), zong drie maal per maand op zondagmorgen. Van liturgie
in de marge, voor kinderen en jongeren, was ik opgeklommen naar de kernli-
turgie van de parochie.

De fascinatie voor het zingen in de liturgie heeft me, sinds mijn zevende,
niet meer losgelaten. Het muzikaal repertoire dat de zanger ter beschikking
staat is onoverzichtelijk groot, rijk aan traditie un actueel en hedendaags,
varierend van een eenvoudig lied tot een complex, polyfoon motet. Ik ben niet
eenkennig, het hele spectrum aan liturgisch-muzikale mogelijkheden heeft
mijn interesse.

In deze dissertatie keer ik terug naar de marge; ik wil weten wat en hoe er
aan de randen van de parochiEle kernliturgie gevierd en gezongen wordt.
Vooral  wil ik weten hoe marginale liturgisch-muzikale (of beter: ritueel-muzi-
kale) repertoires zijn ingebed in culturele, kerkelijke en liturgische contexten.
Ik koos voor het onderzoek drie repertoires: gregoriaans, Taiz6gezangen en de
muziek van jongerenkoren. Daarbij  gaat het er mij niet alleen om wAt mensen

zingen, maar meer nog om het waarom: waarom past dit repertoire bij ddze
mensen, in d6ze context? Het onderzoek is allereerst een verkenning van het
veld, is vooral descriptief van aard en pas daarna interpreterend en evaluerend.

De zangers en zangeressen van de onderzochte koren en groepen waren in dit
onderzoek mijn informanten; zij waren de eersten die betekenissen toekennen
aan hun activiteiten. In dit voorwoord wil ik dan ook allereerst hen bedanken.
Ik dank de gregoriaanse schola's, Taiz6groepen en jongerenkoren bij wie ik
enkele maanden te gast mocht zijn. Steeds werd ik hartelijk en gastvrij ontvan-
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gen en binnen korte tijd werd ik door de deelnemers en zangers als Edn van hen
beschouwd. In het bijzonder dank ik degenen die tijd vrij hebben gemaakt om
met mij in gesprek te gaan: Wim van Gerven, Eugeen Liven d'Abelardo,
Simon Paul, Hans van Muijen en Kees van Hage (Schola Cantorum
Amsterdam); Nico Jongenelen, Nico Peters, Jan van Bijnen, Hans Dekkers en
Hans Kuystermans (Gregoriaans Koor Ulvenhout); Nicolien Smits, Jost
Biermans en Marloes Biermans (Jongerenvesper Utrecht); Linda van Mook,
Menno Brouwer, Adriaan Corten en Mariella van Langh (Taizegroep
Oosterhout); pastoor Louis Berger, Jos Diergaarde, Jessica de Jong, Martin de
Jong, Hans Bosch en Marian Rekveldt (Connection); pastoor Paul Janssen,
Marcel Zagers, Olaf van Amelsfoort, Olga Fong-a-Kan en Roy van Gils
(GoTiKo).

Ook dank ik Albert Arens voor de algemene informatie over jongerenko-
ren, Louis van Tongeren en Kees de Groot voor hun kritisch commentaar bij
hoofdstuk 3, Albert van der Woerd emm voor zijn opmerkingen bij hoofdstuk
6 en Joost Jansen o.praem. voor zijn commentaar bij hoofdstuk 7.

Een woord van dank gaat uit naar Wim de Groot die de vormgeving van deze
dissertatie verzorgde. Ik ben hem daarvoor zeer erkentelijk. Ik dank ook Flip
Veldmans (Steenbergen) voor de muziekgravures en de mensen van Drukkerij
Berne (Heeswijk) voor de technische realisatie van dit boek. Ik ben er trots op
dat deze dissertatie uitgegeven wordt door Uitgeverij Abdij van Berne
(Heeswijk) en dank daarvoor Harrie Klerkx en Bert Brouwer die dit mogelijk
hebben gemaakt. Mijn dank gaat ook uit naar mijn collega's van de Werkgroep
voor Liturgie Heeswijk die mijn werk aan deze dissertatie steeds met belang-
stelling volgden.

Ik dank de medewerkers van de Theologische Faculteit Tilburg, de collega-
AiO's en mijn kamergenoten voor de plezierige werkomgeving. Speciaal noem
ik Miranda Vroon-van Vugt en Tollie Swinkels met wie ik menig pauze door-
bracht. Yvonne van den Akker-Savelsbergh vertaalde de samenvatting in het
Duits, waarvoor ik haar dankbaar ben.

De laatste anderhalfjaar van mijn aanstelling waren allerminst makkelijk.
In de thuissituatie volgden perioden van zorg en verdriet elkaar op. Velen heb-
ben ons in die tijd bijgestaan, waarvoor ik oprecht 'dankjewel' zeg.

Veel dank gaat ten slotte uit naar mijn beide promotoren, Paul Post en
Anton Vernooij: we werkten op plezierige en vruchtbare wijze samen.

De voltooiing van deze dissertatie is een eindpunt en een bekroning van een
boeiende en leuke periode van vijfjaar onderzoek. Het is - zo zie ik het althans
- tevens een beginpunt. Het onderzoek en de daarin verwerkte gegevens weer-
spiegelen de stand van zaken tijdens de periode van het veldwerk. Sommige
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gegevens zullen inmiddels bijgesteld moeten worden. Het onderzoek roept
weer nieuwe vragen op, maakt nieuwsgierig naar andere ritueel-muzikale
repertoires en nodigt uit tot diepgaander en op sonimige punten ook groot-
schaliger onderzoek. Er is. gelukkig, nog veel te ontdekken.

Martin Hoondert
op de feestdag van de heilige Ambrosius,
7 december 2005.

De uitgave van deze dissertatie werd financieel ondersteund door:

Benedictijnen Paulusabdij, Oosterhout
M.A.O.C. gravin van Bylandt Stichting
Provinciaal bestuur Fraters van Tilburg
Rinus en Ankie Hoondert, Breda
J.E. Jurriaanse Stichting
Kattendijkse / Drucker Stichting
Henny Lieshout - van de Griendt, Ammerzoden
Norbertijnen Abdij van Berne, Heeswijk
Radboudstichting wetenschappelijk onderwijsfonds, Vught
Theologische Faculteit Tilburg
Schenking verkregen via bemiddeling van de Stichting Porticus
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1.    Verkenning van het onderzoeksterrein
1.1 INLEIDiNG

Er is iets aan de hand met het gregoriaans. Deze traditionele, liturgische zang
is in de periode van de afgelopen veertig jaar steeds meer in de marge van het
gangbare liturgisch aanbod terechtgekomen. Tegelijkertijd blijft het gregori-
aans geliefd, wordt het gekoesterd door gespecialiseerde schola's en kunnen
we het beluisteren tijdens concerten en festivals. Zo is bijvoorbeeld de
Nijmeegse Schola Cantorum Karolus Magnus zowel actief in liturgische con-
text, als in het verzorgen van concerten. De Schola heeft inmiddels diverse
concertprogramma's opgebouwd: een programma met gezangen die passen bij
Dante's Divina Comedia, een Jezusconcert, Agnesconcert, Laurentiusconcert,
en programma's met gezangen rondom bepaalde kerkelijke hoogfeesten
(Paasconcert, Pinksterconcert enz.).' In het Tijdschrift voor Gregoriaans deed

Wico Clements verslag van twee Danteconcerten van de Schola Cantorum
Karolus Magnus:

...  een  gelegenheid  waar het gregoriaans klinkt  in een alternatieve context.  (...)
Nee, het speelt zich niet af in de liturgische context waarin het gregoriaans van
origine, en nog steeds, het best gedijt. WeI zie je opeens bewezen hoe het

gregoriaans een rol kan spelen in een artistieke samenhang. Hoe het kan bij-
dragen aan het vertellen van een verhaal. Hoe een bezoekersstroom waaron-
der zich ongetwijfeld slechts weinige traditioneel rooms-katholieken bevinden,
de nog altijd het meest met het gregoriaans geassocieerde groep - hoe die
stroom bezoekers geboeid kan worden door onbegrijpelijk lijkende latijnse
gezangen.2

De positie in de marge schept mogelijkheden voor het gregoriaans die er eer-
der, binnen de liturgische context, niet waren: er worden nieuwe gezangen ont-
dekt, nieuwe (inhoudelijke, programmatische) verbanden gelegd; naast men-
sen voor wie dit repertoire vertrouwd is, trekken de concerten ook luisteraars
voor wie het gregoriaans nieuw is. Is hier vooral sprake van een esthetische
dynamiek, of worden zangers en luisteraars ook geboeid door de spirituele en

' Zie www.karolus-magnus.nl (geraadpleegd
2 W Clements, Gregoriaans en de Hollandse

op  18 juli 2005). Waterlinie, in: TvGreg 25 (2000) bijlage bij
nr. 3, vi-viii. Citaat op p. viii. Zie ook:
J. Bernards, Gregoriaans in de boomgaard, in:
TvGreg 22 (1997) 137.
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rituele traditie waarmee het gregoriaans verbonden is? Zijn de gregoriaanse
concerten een signaal van de hedendaagse opbloeiende belangstelling voor
religie en spiritualiteit?

Het gregoriaans deelt zijn marginale positie met andere ritueel-muzikale
repertoires, waaronder het repertoire voor jongerenkoren en de gezangen van
Taiza. De dynamiek die aanwezig is bij de jongerenkoren, maakte ik zelf mee
toen ik in juni 2005 als jurylid betrokken was bij het Nationaal Jongeren-
korenfestival in Rijsbergen. Vijfentwintig koren streden om de titel 'Nationaal
Kampioen', een zinderend festival waar 600 zangers zich muzikaal inspanden,
samen feest vierden en op zondagochtend liturgie vierden in de Bavokerk van
Rijsbergen. Jongerenkoren zijn veetal ontstaan in de jaren zestig van de vori-
ge eeuw Na het enthousiasme van het begin werden ze langzaam maar zeker
naar de marge verdreven. Beleidsmatige ondersteuning is er nauwelijks, de
gezangen van jongerenkoren zijn slechts mondjesmaat doorgedrongen tot het
liturgisch-muzikale repertoire van de kernparochie.

Het niveau van de jongerenkoren op het festival maakte indruk: er werd
goed gezongen, veelal uit het hoofd, met aandacht voor tekst en muzikale
afwerking. Jongerenkoren mogen dan, bezien vanuit de kernparochie, margi-
naal  zijn, voor de jongeren zelf vormen hun activiteiten, hun muziek en litur-
gie, vaak de enige expressie van wat kerk en parochie zouden kunnen zijn. Het
jongerenkoor is de plek waar jongeren hun vragen en verlangens kunnen neer-

leggen, uitzingen, met elkaar bespreken, vieren. Hier kan de leefwereld van
jongeren verbonden worden met Schrift en traditie. Een marginale ritueel-
muzikale beweging als het jongerenkoor kan een brug vormen tussen de
hedendaagse cultuur waarin jongeren leven en de kerk.

Buiten de gangbare kaders van de parochie zijn er vele plaatsen waar men-
sen samen komen om te vieren of waar in algemene zin gestalte wordt gege-
ven aan pastorale nabijheid en kerkelijke presentie. Vanuit de kernparochie
worden dergelijke plaatsen vaak beschouwd als 'marge' en 'diaspora': Daar.
in de marge, ontmoeten we mensen die we in de kernparochie in mindere mate
aantreffen (bijvoorbeeld jongeren), we vinden er rituele en ritueel-muzikale
repertoires' die in het gangbare liturgisch aanbod op de achtergrond zijn

' De concepten 'marge' en 'marginaliteit' symbolische expressie van ideeen en idealen.
worden uitgewerkt  in  hoo fdstuk 3. identiteiten en mentaliteiten in een bepaalde

setting. in dit geval geloof van christelijke' 'Repertoire' wordt in deze dissertatie
gemeenschappen in de actuele Nederlandse

gebruikt met Mee. niet los van elkaar staande, cultuur. meer in het bijzonder die van katho-
bijvoeglijke naamwoorden: rituee/-muzika/e

lieken.' (R Post, Actueel panorama van ritueel-
repertoires en rituele repertoires. Een ritueel hturgische inculturatie en participatie inrepertoire wordt door Paul Post omschreven
als 'het geheel aan rituelen die een zekere

Nederland: schets en perspectief, in:
J. Lamberts (red.), De actieve deelname aan

coherentie vertonen qua vormgeving, partici- de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius
patie. aanleiding en context. rituele repertoires X en veertig jaar na  het  Concilie  (Nike-reeks
staan groepen mensen ter beschikking voor de
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geraakt (bijvoorbeeld gregoriaans). of er is een heel direct contact tussen

Schrift, traditie en het leven van alledag. Dit laatste wordt verwoord door Wout
Huizing, schrijvend over instellingspastoraat:

Vanuit de ervaring van alledag worden verbanden gelegd met de geloofstradi-
tie en hier komt mijns inziens iets belangrijks naar voren: de wens om dit werk
een institutionele inbedding te geven, moet worden los gelaten. Het instituut
kerk wordt door deze ervaringen enigszins gerelativeerd. Om het pneumatolo-
gisch te zeggen: het werk van de Geest is breder dan de grenzen van het
instituut.
Waar het 'extra ecclesiam nulla salus' heerst, kan men met geloven en ge-
loofsuitingen buiten de kerk in de vorm van individuele uitingen van religiositeit
of levensbeschouwing maar moeilijk uit de voeten. Geestelijke verzorging en
pastoraat worden dan tegen elkaar uitgespeeld. Kerkcentrisch gedacht wordt
het bijzonder pastoraat dan een randverschijnsel, dat zich van de kerk lijkt te
vervreemden.
Maar gedacht vanuit het perspectief van de samenleving zijn deze voorbeel-
den uit het werk van de geestelijke verzorging voorposten van de christelijke
presentie, raakvlakken van geloofs- en levensvragen, waar de christelijke tradi-
tie in hoge mate actueel en relevant kan zijn. Verhalen uit de Schrift en Traditie

zijn te communiceren en te leggen naast de levensverhalen van mensen.
De rijkdom van deze verhalen wordt opgediept.5

De positie in de marge levert soms mogelijkheden op die in het centrum, de
kernparochie, in mindere mate aanwezig zijn. Scherp werd dit verwoord door
frater Albert van der Woerd, leider van Studio Elim, een plek waar jongeren
hun religieuze ervaringen kunnen delen en vooral ook muzikaal kunnen uit-
drukken. Hij laat zien dat Elim een middenpositie wil innemen, een positie die
niet zonder risico is:

Je staat gemakkelijk bloot aan kritiek van beide zijden van het spectrum. Voor
de een ben je al gauw te kerkelijk, een ander zal weer zeggen dat wat je doet

50).  Leuven/Voorburg 2004,41-79,43). Op verband te brengen met de christelijke liturgie.
min of meer vergelijkbare wijze kan een ritu- Als ik spreek van 'liturgisch-muzikaal reper-
eel-muzikaal repertoire omschreven worden toire', gaat het specifiek over gezangen die
als het totaal aantal gezangen dat een groep functioneren in de christelijke liturgie
(koor, schola, zingende gemeenschap) tot zon '

Wout Huizing, De mens centraal. in
beschikking staat (en bij voorkeur ook in staat Kontaktblad 2000/1 (kwartaalblad van deis uit te voeren). Ritueel-muzikale repertoires federatie VPW Nederlancl themanummer over
staan groepen mensen ter beschikking enz.

instellingspastoraat) 10.(zie hierboven). Ik spreek doorgaans van 'ritu-
eel-muzikale bewegingen' en ntueel-muzikale
repertoires' (en niet:  liturgisch-muzikaal) om
daarmee beweging noch repertoire exclusief in
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eigenlijk nergens over gaat. Het is een risico dat we toch graag nemen omdat
het ons een unieke positie geeft om belevingswerelden te verbinden, om op
onze manier mee te bouwen aan de eenheid van de kerk.6

De inzet van Studio Elim herkennen we in een twaalftal projecten die beschre-
ven worden door KASKI in een rapport dat als titel draagt: Nieuwe impulsen
aan het pastomat.' In het rapport worden vormen van pastoraat (in brede zin)
gepresenteerd en getvalueerd die zich richten op het grote aantal mensen dat
belangstelling heeft voor religie, maar zich niet herkent in het gangbare aan-
bod van de kernparochie.' Hedendaagse mensen vertonen een toenemende
religieuze en spirituele belangstelling, maar christelijke kerken geven blijk van
onmacht om op deze interesse adequaat in te gaan. Er is een kloof tussen vraag
en aanbod; onderzocht moet worden hoe deze kloof gedicht kan worden.
Succesvol zijn met name kleinschalige projecten, waar rondom heen voorlopi-
ge of incidentele gemeenschappen zich kunnen vormen en waarin de geloofs-
schat wordt afgestemd op de individuele ervaring.' De beschreven projecten
kenmerken zich door een openheid naar buiten toe: niet de vertrouwde groep
parochianen staat centraal, maar mensen die doorgaans juist niet bereikt wor-
den. Het algemene beeld van het KASKI-onderzoek is er een van vitaliteit, van
beweging aan de randen van de parochie.

Deze vitaliteit contrasteert met de alom gevoelde leegloop van de kerken.
De parochiele liturgie wordt met een steeds kleinere groep getrouwen
gevierd"', steeds minder mensen maken gebruik van het pastorale aanbod dat
door parochies wordt gedaan. Kan de kernparochie leren van marginale bewe-
gingen'   en van kleinschalige projecten   die   in haar marge plaatsvinden?

' A. van der Woerd Elim. de Catholica en de "  De groep van trouwe kerkgangers valt steeds
Wereldjongerendagen. in: Ehm nr. 15 (juni meer samen met de groep vrijwilligers die
2005) 9. actief is binnen een parochie. Zie: T Bernts en

1. Kregling,  Kritisch en loyaal.  Vrijwilligers  inH. Zondag, J. Sanders en L. Spruit, NieuM,e
de rooms-katholieke parochies (KASKI-rap-impulsen aan het pastoraat (KASKI-rapport

nr. 498). Nijmegen 2003. Studio Elim is ten port 488). Nijmegen 2001. Samenvattend:
J. Sanders, Kritisch en loyaal: de vrijwilligersvan de projecten die in dit rapport beschreven
in katholieke parochies. in: Erasmusplein 13worden.
(2002) nr. 1,1-2.

Het aantal mensen dat in God gelooft en dat Zie voor het gebruik van de term  'bewe-zichzel f als gelovig beschouwt. ligt aanzienlijk
ging':  P  Post (samenstelling) Liturgischehoger dan het aantal kerkelijken.
bewegingen en feestcultuur. Een LandelijkeZie: G. Dekker. J. de Hart en J. Peters. God in

Nederiand, 1966-1996. Amsterdam  1997. 27 Liturgiewetenschappelijk Onderzoeksprogram-
ma. in.· Jaarboek voor liturgie-onderzoek 12De kerkelijkheid daalt. maar de gelovigheid
( 1996) 21-55.32-35. idem. Liturgische Bewe-met.
gungen und Festkultur. Ein landesweites litur-' Zie ook: A. Berlis, Vrijplaats of vrijblijvende giewissenschaftliches Forschungsprogramm in

plaats? Kerk tussen huis en herberg. den Niederlanden, in: Liturgisches Jahrbuch

Ongepubliceerde lezing, uitgesproken op de 48  ( 1998) 96- i 13. 107-110. In algemene zin
studiedag 'Lopende vuur, nieuwe initiatieven duidt het gebruik van de term 'beweging' op
in het pastoraat', georganiseerd door Luce, de openheid voor verandering. ontwikkeling en
Utrecht 26 maart 2004. dynamiek in de ritueel-liturgische repertoires.
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Kunnen de bewegingen die aan de randen van de kernparochie gesignaleerd
worden, krachtlijnen aanreiken die het mogelijk maken de parochie te vitalise-
ren? Te denken valt aan diaconale initiatieven zoals inloopcentra, liturgische
experimenten en impulsen vanuit de charismatische vernieuwing. in deze dis-
sertatie kiezen we voor een ritueel-muzikaal perspectief; enkele ritueel-muzi-
kale bewegingen in de marge van de parochie worden onderzocht vanuit de
vraag. Op welke wijze dragen ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de
parochie bij aan de inculturatie van de liturgie?

in de volgende paragraaf wil ik de achtergronden van deze probleemstel-
ling schetsen. Vandaar uit zal ik vervolgens de algemene onderzoeksvraag uit-
eenleggen in enkele deelvragen. Als derde presenteer ik een eerste verkenning
van de gekozen ritueel-muzikale bewegingen, te weten: gregoriaanse schola's,

Taiz6groepen en jongerenkoren.

1.2    TWEETEGENGESTELDE DIAGNOSES

Op de achtergrond van de centrale vraagstelling van deze dissertatie staan

twee, op het eerste gezicht tegengestelde diagnoses. Allereerst zien we een
steeds verder afnemende invloed van het geinstitutionaliseerde geloof, waar-
door de positie van de parochie, als concentratiepunt van kerkelijke presentie
in onze samenleving, steeds marginaler wordt. Tegelijkertijd constateren we
een toenemende belangstelling voor zingeving en ritualiteit. Hoe fragmenta-
risch en eclectisch deze belangstelling ook is, er is sprake van dynamiek op dit
terrein.

In het nu volgende worden deze twee diagnoses verkend. In het spannings-
veld van beide diagnoses wordt vervolgens de positie van de parochie en met
name van de parochiEle liturgie nader bekeken.

1.2.1     Secularisering
In de meeste godsdienstsociologische analyses van de ontwikkelingen in de
Nederlandse samenleving staat het verschijnsel secularisering centraal.'2 Met
name de in opdracht van de KRO uitgevoerde 'God in Nederland-onderzoe-
ken' geven inzicht in het proces van de secularisering, zoals zich dat in de

' Zie onder andere (in chronologische volgor- Amsterdam  1992. P. Ester. L. Halman en R.  de

de): R. Eisinga, A. Felling, J. Peters, Moor. The individualizing society. Value
R Scheepers en 0. Schreuder, Rehgion in change in Europe and North America.Tilburg
Dutch  society  90.  Documentation  of a national l 993. J. Becker en R. Vink, Secularisatie in
survey on religious and secular attitudes in Nederland. De veranderingen van opvattingen
1990. Amsterdam 1992. R. Eisinga. A. Felling, en enkele gedragingen (Sociale en culturele

J. Peters en R Scheepers, Social and cultural studies 19). Rijswijk  1994. J. Becker, J. de
trends  in  the  Netherlands   1979-1990 Docu- Hart en J. Mens. Seculurisulie en ulternutieve
mentation  of national surveys on religious and .inge\'ing  in  Nederiand. RijswijkIDen Haag
secular attitudes in 1979, 1985 and 1990. 1997. Th. Schepens, De katholieke kerk en de
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tweede helft van de twintigste eeuw heeft voorgedaan. 13 Ofschoon het begrip
secularisering (op te vatten als het proces van secularisatie) op velerlei wijzen
wordt gebruikt en daardoor tot misverstanden kan leiden, is het begrip in alge-
mene zin toch van betekenis gebleken. In zijn algemeenheid bedoelt men er
een verminderde betrokkenheid op een transcendente werkelijkheid mee,
waardoor de maatschappelijke en persoonlijke werkelijkheid steeds verder
wordt onttoverd, gedesacraliseerd en ontdaan van de sporen van God." Een en
ander wordt doorgaans in verband gebracht met de voortschrijdende moderni-
sering.

Wat de Nederlandse samenleving betreft is de globale conclusie van boven-
genoemde analyses  dat er sprake  is van eerst een geleidelijke en vanaf 1965-
1970 een versnelde secularisering. Het God in Nederland-onderzoek laat de
trend over een periode van dertig jaar duidelijk zien.  In  1966 was 35% van de
totale bevolking rooms-katholiek.  in  1996 21%. Het aantal buitenkerkelijken
steeg in die periode van 33% in  1966 naar 53%  in  1996." Het rapport van  het
Sociaal en Cultureel Planbureau over de secularisatie in de jaren negentig
geeft niet alleen een stand van zaken, maar waagt zich ook aan een prognose'«:
in 2010 zal naar schatting 67% van de bevolking buitenkerkelijk zijn, 13% is
dan rooms-katholiek. Het kerkbezoek van de rooms-katholieken, nu al gering,
zalin de toekomst nog dalen. In 2010 zal naar verwachting  12% van de rooms-
katholieken geregeld naar de kerk gaan, dat wil zeggen tenminste eenmaal per
tweeweken.

Het algemene proces dat wordt aangeduid als secularisering, heeft zowel
op maatschappelijk als persoonlijk vlak gevolgen.'- Vier aspecten van de secu-
larisering wil ik belichten, met daarbij bijzondere aandacht voor de positie van
de parochie in de huidige cultuur.

Ten eerste is godsdienst, onder invloed van maatschappelijke processen als
differentiatie, rationalisering, democratisering en individualisering, in toene-
mende mate een kwestie van individuele, vrije keuze geworden. Op grond van
de secularisering heeft er een uitzuivering van het bestand van gelovigen

religieuze markt in Nederland. in: " Dekker, De Hart en Peters, God in
K.-W  Merkx en N. Schreurs (red.). De passie Nederiand.
van de grensganger. Theologie aan de mir-

J. van der Ven. Ecclesiologie in context.apond van het derde millennium. Baarn 1997.
15-26. J. Becker en J. de Wit, Secularisatie in Kampen 1993, 136-137.

de jaren  negentig:  kerklidmaatschap, verande- " Dekker, De Hart en Peters, God in Neder-
ringen in opvattingen en een prognose (SCP land,   12.
publicatie 2000/3). Den Haag 2000. ' Becker en De Wit. Secularisatie in dejarenL. Halman en 0. Rus. Religion in secularizing

negentig, 59-60.society.  The  Europeans' religion  at  the end 01
the 20th centurv (European Values Studies 5). '- G. Dekker en H. Stoffels, Godsdienst en
Leiden 2003. L. Halman, R. Luijkx en M. van samenlering. Een introductie in de godsdienst-
Zundert. Atlas of European Values (European sociologie Kampen  2001.113-137.
Values Studies 8). Boston 2005 G. Dekker. Zodat de wereld verandert. Over

de toekomst van de kerk. Baarn 2000.43-57.
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plaatsgevonden. Degenen die hun geloof in parochieverband beleven, zijn de
kernkerkelijken, zij die nog steeds op een of andere manier tot de rooms-
katholieke kerk willen blijven behoren. Door deze ontwikkeling is het aantal
mensen voor wie godsdienstigheid in geYnstitutionaliseerde, kerkelijke vorm
belangrijk is, afgenomen.

In samenhang hiermee kunnen we, ten tweede, spreken van privatisering

van godsdienstigheid. Dit hangt samen met de toenemende complexiteit van
onze samenleving. Velen ervaren de samenleving als onoverzichtelijk, een
complex geheel waarop men geen greep heeft. Dit leidt ertoe dat mensen zich
terugtrekken in hun privt-wereld, die veelal w81 een overzichtelijk geheel
vormt waaraan men zin kan ontlenen. Voor de godsdienst, als bron van zin en
betekenis, heeft dit tot gevolg dat haar invloed beperkt wordt tot de persoon-
lijke leefwereld. Voor de parochie betekent dit dat vooral een beroep op haar
wordt gedaan bij zingevingsvragen in de persoonlijke levenssfeer. Het blijkt
dan ook dat de vraag naar doop, huwelijk en vooral uitvaart in mindere mate
afneemt dan de deelname aan de zondagse liturgievieringen. In de periode
1960-1998 is het aantal uitvaarten zelfs gestegen."

Ten derde is de kerk onderdeel geworden van een marktplein van levensbe-
schouwelijke instellingen en systemen. De kerk heeft niet meer het alleenrecht
op waarden en zingeving en is gedwongen te concurreren met andere instellin-
gen. Over de gevolgen van deze concurrentie lopen de meningen uiteen. /9

Sommigen stellen dat het pluralisme dat te zien is op het marktplein van zin-
geving en religie, de plausibiliteitsstructuur van de zingevingssystemen onder-
graaft. Door de concurrentie wordt immers de waarheidsclaim van een bepaal-
de religie of zingevingssysteem gerelativeerd. (Religieus) pluralismt leidt

" Th. Schepens en J. Sanders, Ledenverlies De  katholieke  kerk in  Nederiand  1960-2020
R.-K. Kerk is geen geisoleerd verschijnsel, in: (Utrechtse studies 4). Zoetermeer 2003.9-39.
Een-:wee-een 29 (2001) 429-431. Zie met "De verklaring Dominus /esus van dename tabel  1  op p. 430.  In de periode  1960-

Congregatie voor de Geloofsleer (zie1998 nam het aantal deelnemers aan de
Kerke/0'ke documentatie 28 (2000) 299-315)weekendliturgie af met 81 %. Het aantal dopen lijkt hiertegen stelling te nemen door andereen huwelijken verminderde met resp. 62% en religies en zingevingssystemen als het ware66%. Het aantal uitvaarten nam in de periode toe te eigenen. Zie onder andere nr. 14 (p.toe met  17%. I Bernts (red.), Boodschap aan 308): 'Bij het nadenken over het bestaan van

de kerken? Religie als sociaal en moreel kapi-
taai (KASKI, Beleidsonderzoek naar gods-

andere religieuze praktijken ( . . . ) wordt van de
huidige theologie gevraagd om ( . . . )n a t e gaandienst en levensbeschouwing 7). 6f en op welke wijze aspecten en positieveZoetermeer/Nijmegen 2004. elementen van andere religies tot Gods heils-

"Th. Schepens, Leiden als concurreren. plan kunnen horen.' En in nr. 22 (p. 313) staat:
Context en consequenties van competitie. in: ' ( . . . ) het feit dat de Kerk de religies van de
H.  Beck en R. Nauta (red.), Over leiden. wereld met oprecht respect beschouwt. maar
Dynamiek en structuur van het religieus lei- tegelijk sluit ze radicaal de geest van onver-
derschap. Tilburg  1999,39-56.  S. Hellemans. schilligheid uit, gekarakteriseerd door een
De katholieke  kerk in Nederland 1960-2020. godsdienstig relativisme dat leidt tot de
Van volkskerk naar keuzekerk. in: S. Helle- mening dat de ene godsdienst de andere waard
mans e.a. (red.), Een kerk met toekomst?                  is.
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daarom tot ontkerkelijking. Anderen zijn van mening dat ook op het terrein
van de levensbeschouwing het marktmechanisme geldt. Door de concurrentie
en het naast elkaar bestaan van zingevingssystemen worden kerken - en op
locaal niveau: parochies - gedwongen zich in te spannen om de gelovigen aan
zich te binden. Het (religieuze) pluralisme dwingt hen tot grotere activiteit. De
godsdienstsocioloog Theo Schepens komt voor wat betreft de Nederlandse
situatie tot de conclusie dat het marktmechanisme ook hier werkzaam is.
'Pluralisme leidt [...] tot verhevigde religieuze vitaliteit, zowel aan de kant van
de kerken alsook aan de kant van de gelovigen.  21

Ten vierde heeft het godsdienstig leven, net als andere aspecten van het
samenleven (werk, vrije tijd enz.), zich ontwikkeld tot een eigen, afzonderlij-
ke sector in de samenleving. De socioloog Franz-Xaver Kaufmann duidde dit
in  1979 aan  als de verkerkelijking van het christendom. De godsdienst trekt
zich als het ware terug uit het grotere geheel van de samenleving en sluit zich
op binnen de eigen, kerkelijke sector.22 De kerk is steeds minder naar buiten
gericht en trekt zich steeds meer terug op het domein van de parochie. Het kan
voor dit proces van verkerkelijking illustratief en tekenend worden genoemd
dat de achtergelaten maatschappelijke domeinen als zorginstellingen, zieken-
huizen, arbeidsinstellingen, fabrieken, scholen, gevangenissen, krijgsmacht
e.d. in het reformatorisch handboek liturgiek De weg van de liturgie als de

"
'diaspora' worden benoemd.- Tegelijkertijd nemen de participanten aan het
kerkelijk leven ook deel aan het maatschappelijk verkeer en worden zij daar
geconfronteerd met dezelfde vragen als ieder ander. Kunnen de ervaringen en
vragen uit het dagelijks leven een plek krijgen in de kernparochie?

Deze vier samenhangende aspecten van het proces van secularisering heb-
ben tot gevolg dat de kerk van publieke instelling een particuliere organisatie
is geworden, die nog maar een marginale positie in de huidige samenleving
inneemt. De parochie is het concentratiepunt van het verkerkelijkingsproces,
een laatst overgebleven locus van kerkelijke presentie in onze samenleving.

Als reactie op de toenemende secularisering wordt vanuit de rooms-katho-
lieke kerk in Nederland het belang van evangelisatie benadrukt. Het Landelijk
Pastoraal Overleg (LPO) nam in de jaren 1994-1998 'Evangelisatie in een kli-
maat van dialoog' tot leidraad bij de besprekingen. Evangelisatie wijst dan,
aldus de agendacommissie van het LPO, op de opdracht die de kerk heeft in

Schepens, Leiden als concurreren, 47 " R Oskamp en N. Schuman (red.). De weg
van de liturgie. Tradities, achtergronden, prak-F.-X. Kaufmann, Kirche begreifen. Analysen
tijk. Zoetermeer 1998,407416. Zie ook:und Thesen zur geselischaftlichen Verfassung
R Post. De synthese in de huidige liturgiewe-des Christentums. Freiburg enz. 1979.100- tenschap. Proeve van positionering van De

101. Idem,  Religion und Modernitat. weg van de liturgie, in: Jaarboek voor liturgie-Sozialwissenschaftliche   Perspektiven.
Tubingen  1989,27-28. Zie ook: Van der Ven,

onderzoek 14 (1998) 141-172

Ecciesiologie in context, 21.
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de Nederlandse situatie. De manier waarop de evangelisatie concreet vorm
krijgt, is niet eenduidig. De agendacommissie van het LPO onderscheidde
enkele accenten. Aan de ene kant accepteert de kerk de secularisatie. Evange-
lisatie kan dan vorm krijgen als poging de vele sectoren van de geseculariseer-
de samenleving te doordringen met de waarden die Schrift en traditie aanrei-
ken. Een voorbeeld van dergelijke pogingen zijn de zogenoemde Geloven Nu-
groepen. Dit zijn kleine groepen die maandelijks in het huiselijk domein
samenkomen om gezamenlijk aan de hand van teksten uit de Schrift over
geloof en zingeving te spreken.24 Aan de andere kant wijst de kerk de secula-
risatie af Dan neemt evangelisatie de vorm aan van een poging een alternatief
voor de geseculariseerde samenleving aan te reiken.15 Evangelisatie kan zich
ook uitdrukken in het lenigen van concrete noden, in situaties van armoede,
maatschappelijk isolement (aanbod tot gemeenschapsvorming) of inzake de
milieuproblematiek (zoeken naar een verantwoorde omgang met de schep-
ping).2«

Uit het Ad Limina-rapport 1998 blijkt dat binnen de Nederlandse bisschop-
penconferentie een open houding ten aanzien van de samenleving overheerst
als het gaat om evangelisatie. Sommige tendensen in onze geseculariseerde
maatschappij worden als negatiefbestempeld, maar men ziet ook positieve sig-
nalen.

Er doen zich in de samenleving tendensen voor die wijzen op meer gevoelig-
heid voor waarden, voor het sacrale, voor traditie en gemeenschap, voor
heteronomie. Zo kan een bodem ontstaan voor een positieve respons op
religiositeit.27

Daar waar de waarden van cultuur en evangelie elkaar ontmoeten zien de
Nederlandse bisschoppen het als hun plicht te zoeken naar het evangelisch
karakter van de waarden van de cultuur. De hele geloofsgemeenschap dient het
spreken van de tijd te beluisteren, te schiften en te interpreteren in het licht van
het 'goddelijk woord'.28  In  het Ad Limina-rapport 2004 constateren  de  bis-

24 Voor deze groepen wordt door de Katholieke " Agendacommissie Landelijk Pastoraal
Bijbelstichting materiaal uitgegeven. inmid- Overleg, Evangelisatie. Ter verheldering van
dels zijn vier handreikingen verschenen. een opdracht, in: Kerkelijke documentatie

23 (1995) 469-475.
" De godsdienstsocioloog Erik Sengers zet in
op deze lijn en betoogt dat juist het traditione- Nederlandse bisschoppenconferentie, De
le katholicisme past bij de huidige cultuur. Rooms-Katholieke Kerk in Nederland anno
Zijn stelling is dat de kerk meer 'sektarisch' 1998. Rapport ten dienste van het Ad Limina-
moet worden om te kunnen groeien. Zie: bezoek van de Nederlandse bisschoppen, in:
E. Sengers. 'At zijn wij katholiek. 4 zijn Kerke/ijke documentatie 26 (1998) 243-281,
Nederianders'.  Opkomst  en  verval  van de 270.

katholieke  kerk in  Nederiand sinds  1795  van-
uit rational  choice perspectief.  Delft 2003.

" Nederiandse bisschoppenconferentie, De
Rooms-Katholieke Kerk in Nederland anno
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schoppen dat deze missionaire opdracht hier en daar vorm begint te krijgen,
maar in algemene zin erkennen zij dat hun inspanningen in deze nog weinig
vrucht dragen.p

1.21    (Re)vitaliserende bewegingen
Naast het accent op evangelisatie van de kant van de rooms-katholieke kerk als
strategie tegen de toenemende secularisatie kan ook gewezen worden op tal
van (re)vitaliserende bewegingen, zowel binnen als buiten de kerk. Deze
(re)vitaliserende bewegingen relativeren de seculariseringsthese in zijn 'harde'
variant. namelijk dat met de voortschrijdende modernisering de godsdienstig-
heid afneemt.'° Zij lijken erop te duiden dat godsdienstigheid zich verplaatst
en 'losbreekt' uit de geTnstitutionaliseerde, kerkelijke vormen.31

(Re)vitaliserende bewegingen binnen of nauw verbonden met het kader
van het Nederlandse rooms-katholicisme - ik beperk me hiertoe - zijn op sys-
tematische wijze beschreven door Lodewijk Winkeler.31 Winkeler richt zich op
de bewegingen die na 1965 actief zijn geworden binnen het Nederlandse
rooms-katholicisme en onderscheidt daarin drie soorten bewegingen. Ten eer-
ste zijn er de bewegingen en groepen die ontstaan zijn tijdens en onder invloed
van de kerkvernieuwing in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw
Het gaat hier zowel om groepen die de vernieuwing een belangrijk impuls heb-
ben gegeven (onder andere de Studentenekklesia van pater Jan van Kilsdonk

1998,280. Zie ook: Gatidium et Spes. voor diepgang bij geboorte, huwelijk en ster-
Pastorale constitutie over de kerk in de wereld ven.  ( . . . )  Het oude paradigma doet deze ver-
van deze tijd. in: Constituties en decreten van schijnselen af als laatste stuiptrekkingen van
het Tweede Vaticaans  Oecumenisch Concilie. een ooit krachtige godsdienst. Je kunt het ook
Amersfoort 1967, nr. 44. zien als nieuwe bronnen waaruit mensen put-

ten als ze dorst hebben.' Zie ook: H. Stoffels.N Nederiandse Bisschoppenconferentie, De 'Wilde devoties  als doe-het-zelfreligies: eenRooms-Katholieke Kerk in Nederland aan het terreinverkenning. in: M. Barnard en N. Schu-
begin van een nieuw millennium. Rapport ten man (red.). Nieitwe wegen in de liturgie. Dedienste van het Ad Liminabezoek van de Ne-

M'eg van de liturgie - een vervolg. Zoetermeerderlandse bisschoppen van 7-13 maart 2004,
in: Kerketo'ke documentatie 32 (2004) 1 1. 2002,28-33.

" L. Winkeler, Stromingen in Katholiek" H. Cox, The myth of the twentieth century. Nederland (serie Wegwijs). Kampen 2004.The rise and fall of 'secularisation', in:
G. Baum (ed.), The twentieth century. A theo- Zie ook: idem. Religieuze bewegingen in het

logical overview.  New York  1999,135-143.
Nederlandse katholicisme, in: Religieuze

R Berger, The deseculan·isation  of the worid. bewegingen in Nederland 30 (1995) 121-142.
in zijn publicatie uit  1995 komt Winkeler totResurgent religion  and world politics.

Washington 1999. een tweedeling tussen kerk- en maatschappij-
kritische bewegingen en groeperingen ener-" De godsdienstsocioloog Hijme Stoffels zijds en spirituele vernieuwingsbewegingen en

spreekt van de aflossing van het 'secularisatie- -groeperingen anderzijds. De kerk- en maat-
paradigma' door het 'revitaliseringsparadig- schappijkritische bewegingen zijn meer naar
ma'. In een kort interview in dagblad Trouw buiten gericht; de spirituele groepen en bewe-
(17 januari 2001) wijst hij op ontwikkelingen gingen zijn meer naar binnen gericht en zoe-
die het secularisatieparadigma onderuithalen: ken vooral naar de beleving van persoonlijke
'Wilde devotie is het weI genoemd. Stoffels religieuze ervaring in een gemeenschap van
somt het bekende rijtje op: stille tochten. gelijkgezinden.
spontane bloemieggingen, rituelenbureautjes
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sj. en Huub Oosterhuis, Basisbeweging, Marienburgvereniging, Vrouw- en
Geloofbeweging, Tochtgenoten van Sint-Frans en de in 2003 opgeheven Acht
Mei Beweging), als om groepen die zich verzetten tegen de vernieuwing
(onder andere het Contact Rooms-Katholieken en het Legioen van Maria). Ten
tweede zon er de veelal uit het buitenland afkomstige 'nieuwe bewegingen',

waaronder de Charismatische Beweging, Focolarebeweging, Fraterniteiten van
Charles de Foucauld, Gemeenschap van de Ark, Medewerkers van Moeder
Teresa, Sant' Egidio gemeenschap. Marriage Encounter, Gemeenschap van
Sint Jan en groepen dio vooral de Mariaverering promoten (onder andere

Medjugorje-gebedsgroepen, Vrouwe van Alle Volkeren). Ten der(ie zijn er de

uitingen van een meer diffuus 'religieus verlangen', dat wordt weerspiegeld in
een breed scala van leefgemeenschappen (onder andere Dabar, De Hooge
Berkt en het Hoge Steen) en van vormings- en bezinningscentra (onder ande-
re Dominicaans Activiteiten Centrum, La Verna, ZIN in Werk).

Zonder nu meteen iets te beweren over aanhang, diepgang en bestendig-
heid van deze bewegingen, overeind blijft dat er binnen het Nederlandse
rooms-katholicisme sprake is van (re)vitaliseringsbewegingen. De positie ten
opzichte van de parochie van deze bewegingen is overigens sterk wisselend:
groepen kunnen een nauwe binding met de traditionele parochiestructuur
bezitten, een al dan niet concurrerend alternatief zijn, of een geheel zelfstan-
dig spoor van vormgeving van geloof zijn. 33

Naast deze min ofmeer georganiseerde vormen van (re)vitalisering van het
christendom zijn er tai van signalen van toenemende belangstelling voor reli-
gie in onze samenleving." Zo kende de nationale boekenweek  1997 als centraal
thema 'Mijn God' en werd aan de verschijning van De Nieuwe Bijbelvertaling
in kranten en op televisie ruime aandacht geschonken." In de media is religie
een terugkerend item geworden,36 praten over geloof is niet langer taboe." Ook
blijkt dat het spreken van de kerken over maatschappelijke problemen, met

" Kontakiblad, kwartaalblad van de federatie e.a., De Bijbet opnieuw vertaald (Trouw dos-
VPW Nederland,  1999/ 3: themanummer over sier 34). Amsterdam 2004.
nieuwe bewegingen E. Henau, Over de aanwezigheid van kerk
''J.  Hendriks e.a. (red.), Breuken en bruggen. en religie in de media. Een pastorale benade-
Herkenbare kerkelijke presentie in de samen- ring, in: ./aarboek roor lituixie-onderzoek  16
leving. in: Praklische theologie 24 C 1997) (2000) 45-55. Henau besteedt ook aandacht
105-150. Katholieke Raad voor Kerk en aan de Nederlandse situatie. Zo noemt hij op
Samenleving, Hunkering naar heelheid. Het p. 51 het actualiteitenprogramma Kruispunt-
nieuw-religieuze veriangen naar een authen- TV van de KRO/RKK dat wekelijks zeer veel
ttek bestaan. 's-Hertogenbosch 2000. Reacties kijkers trekt (700.000).
op deze brochure: Reacties op nieuwe religio-
siteit L H en /IL  's-Hertogenbosch 2001,2003.

'- Zo liet de dichter Willem Jan Otten zich
openlijk uit over zijn bekering tot het katholi-

Zie ook: A. van Harskamp, Het meuw-religi-
cisme. Zie: W.J. Otten, /let wonder van de

et,ze 1,erlangen. Kampen 2000. losse olifanten. Een rede 101 de ontwikkelden" De Nieuwe Bijbelvertaling. 's-Herlogen- onder de verachters van de christelijke religie
bosch (KBS/NBG) 2004. Zie ook: E. Drayer Amsterdam  1999.
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name armoede en discriminatie. serieus wordt genomen en gewaardeerd. 38

Mensen in de huidige samenleving hebben 'boodschap aan de kerken', met
name bij de vornigeving van rites de passage op belangrijke levensmomenten
en bij de opvoeding van kinderen." Men zoekt weer naar - moderne - vormen
van betrokkenheid, rituelen en zingeving en er is een grote belangstelling voor
spiritualiteit.* In zekere zin heeft de kerk het tij mee en is het zaak dat zij haar
naar binnen gekeerde houding aflegt en zich krachtig laat horen.41

Wellicht het meest opvallend in de huidige cultuur is de groeiende belang-
stelling voor rituelen en symbolen. De ritualiteit  in enze  laat- of postmoderne
cultuur overziend, valt de dynamiek ervan op. Terwijl het kerkelijk liturgisch
repertoire zich meer en meer terugtrekt binnen de muren van de kerk, staan
rituelen en symbolen al geruime tijd volop in de belangstelling. De feitelijke,
rituele praktijk in onze samenleving toont oude rituelen die opbloeien, nieuwe

42rituelen die ontstaan. De crisis in de rituelen van de jaren zestig is omgekeerd
in een cultuur met 'rituelen in overvloed'.41

Ook de kerkmuziek, met name het gregoriaans, deelt in de groeiende
belangstelling voor religie en ritualiteit. Het gregoriaans maakt, zoals gezegd
in de inleiding, sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw een revival

door. Het Latijn, die voor velen onverstaanbare taal van de katholieke kerk,

»  Becker en De Wit. Secularisatie  in de jaren R Post. Het H·onde,· 1·an Dokkuni.
negentig. 29-30: 61% van de Nederlanders Verkenningen  van  populair religieus  ritueel.
vindt de informatie van de kerken over sociale Nijmegen 2000. onder andere p. 136-139.
problemen betrouwbaar. 78% verwacht een Idem. De Sint Jansprocessie in Laren tussen
uitspraak van de kerken over het probleem van cultus en cultuur. Een actuele peiling naar de
armoede, 63% verwacht zo'n uitspraak over ritueel-liturgische positie van een Goois devo-
discriminatie. tioneel repertoire. in: L. Janssen en K. Loeff

Cred.). Getitigenis op straat. De Larense Sint" Aldus de titel van het boek onder redactie Janstruditie. Laren 2005,251-267.van Ton Bernts: Boodschap aan de kerken?
(zie noot  18). Samenvattend: J. Sanders, " G. Lukken, Rituelen in overrloed. Een kriti-
Boodschap aan de kerken? Nederlanders over sche bezinning op de plaats en de gestalte van
godsdienst en levensbeschouwing. in: het christeliike ritueei in onze cultuur. Baam
Erasmusplein 14 (2003) nr. 4.1-4. 1999. Zie met name deel 3, hoofdstuk 2.

Engelse editie \dem. Rituals in abundance.J. Sanders. Hoe hoog staat de spiritualiteits- Critical reflections on the place. form andthermometer?, in: Erasmusplein 14 (2003) nr.
1.9-11. identity of Christian ritual in our culture

(Liturgia Condenda 17). Leuven 2005.
" Zie ook: Hendriks e.a.. Breuken en bruggen. Ronald Grimes geeft in zijn boek Deeply into
*i                                                                     the hone (R. Grimes, Deeply into the bone.Zie onder andere ( in chronologische volgor-

Re-inventing rites  of passages.  Berkeley enz.de): R. Gnmes. Reading, writing, and rituali-
2000) een meer kritische diagnose van dezing. Ritual in Active. liturgical, and public
geconstateerde rituele bloei. Hij ziet met name

places. Washington DC  1993  Zie met name
hoofdstuk 2, p. 23-38. N. Mitchell, Opkomen- een verlangen naar ritualiteit. de feitelijke

vormgeving en performance blijven achterwe-de nieuwe riten in de hedendaagse cultuur, in:
Concilium 3 1( 1995)  138-147.  R  Post en ge. Ze schrijft hij in het hoofdstuk over initia-

tieriten: 'The Western longing for initiationsW.M. Speelman, De .Wadonna van de
is often characterized by a lack of knowledgeBijenko« Bewegingen op de rituele markt

(Liturgie in perspectief 9). Baarn  1997 about actual rites and by naivete about the way
ritual really works.' (p. 112).
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blijkt aan te spreken." Waardoor weet het gregoriaans zoveel mensen te boei-
en, zowel binnen als buiten de liturgie en het kerkgebouw? Hoe kan het dat de
monniken van Silos in de hitparade belandden en een popgroep als Enigrna
kan scoren door flarden gregoriaans te citeren?

1.1.3     Parochie  en  liturgie
In het spanningsveld tussen marginalisering van de kerk en de geinstitutiona-
liseerde vormen van godsdienstigheid enerzijds en (re)vitalisering en dyna-
miek van religie en ritualiteit anderzijds bevindt zich de parochie. De wijze
waarop de parochie, als locus van kerkelijke presentie in onze samenleving,
georganiseerd is, lijkt de tendens van marginalisering en terugdringing van de
godsdienstigheid naar de persoonlijke levenssfeer te versterken of in elk geval
te weerspiegelen. De parochie is doorgaans territoriaal georiEnteerd, gericht op
het gebied waar mensen wonen. Enerzijds past deze territoriale structuur bij de
privatisering van de godsdienstigheid, anderzijds wordt door deze organisatie-
structuur de marginale positie van de kerk ten opzichte van de samenleving als
geheel versterkt. Veel activiteiten die mensen ondernemen (zoals werk, beste-

ding van vrije tijd), vinden immers plaats buiten het woongebied, daar waar de
parochie niet is. 45

De 'verkerkelijkte' parochie kent als structuur- en gezichtsbepalende ele-
menten het kerkgebouw, de liturgie en de pastor(es). Deze elementen bepalen
in veel situaties de identiteit van de parochie en voor een belangrijk deel ook
de agenda's van de pastor(es), het parochiebestuur en de werkgroepen. Met
name de liturgie is een dominante en constante factor in het parochiele leven.
Derksen komt in zijn onderzoek uit  1989 naar de werkgroepen in de parochies
in het aartsbisdom Utrecht tot de conclusie dat 'de kerk, parochieel gezien.

zich liturgisch het meest organiseert en verzamelt.'46 Dit wordt bevestigd door
een onderzoek naar de wijze waarop pastores hun ambt invullen en beleven.
Dit onderzoek werd begin jaren negentig in opdracht van de Federatie VPW
Nederland verricht en uitgevoerd door het Nijmeegs Instituut voor Studie
in de Empirische Theologie. Gevraagd werd naar de feitelijke tijdsbesteding
van pastores. Het onderzoek laat zien dat individueel pastoraat en liturgie
in kwantitatieve zin de kerntaken zijn van het pastorale werk; pastores

u Zie onder andere het initiatief van diverse ganiseert arbeidspastoraat, in: Een-Mee-een
jongerenorganisaties (verenigd onder de naam 26 (1998) 153.
Juventutum) om tijdens de Wereldjongeren-

x N. Derksen, Eigenlqk wisten we het wel,
dagen in Keulen (augustus 2005) de mis vol- maar we waren het vergeten. Een onderzoek
gens de Tridentijdse ritus te vieren.

naar parochieontwikkeling en geloofscommu-
45 Dekker en Stoffels, Godsdienst en santenle- nicatie in de parochies van het aartsbisdom
ving, 129, 165-169. Een signaal van deze ont- Utrecht. Kampen 1989.96. Zie ook de con-
wikkeling is de reorganisatie in het arbeids- clusie op p. ill: 'Liturgie als kerntaak springt
pastoraat. Zie bijvoorbeeld: Aartsbisdom reor- er bovenuit.'
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besteedden er respectievelijk 26.3% en 26.1% van hun beschikbare arbeidstijd
aan.47

Voor de traditionele liturgieviering, die een centrale plaats heeft in het leven
van de parochie, betekenen de hierboven geschetste tendensen van secularisering
en marginalisering en de daarmee samenhangende verkerkelijking van de paro-
chie,  dat die ondanks alle pogingen tot aanpassing en vernieuwing, vaak juist als
vervreemdend wordt ervaren. Het aggiomamento van het Tweede Vaticaans
Concilie en de liturgische vernieuwingen van de jaren zestig en zeventig hebben
het tij van de secularisering niet kunnen keren. In een somber getoonzet essay
beschreef Herman Wegman zijn ervaring met de hedendaagse liturgie. Hij voelt
zich, ondanks de aanvankelijke 'weldadigheid' van de liturgievernieuwing, in de
zondagse liturgie niet meer thuis. Hij wijt dit met name aan het strikte kader van
het Romeins missaal, waaraan, alle vernieuwingen ten spijt, vastgehouden dient
te worden.4' Ook Louis van Tongeren komt tot een kritische, negatief getinte eva-
luatie van de resultaten van de vernieuwing van de liturgie en doelt dan met name
op het verloren gaan van de connecties tussen de liturgie en de cultuur. Hij wijst
op de sterk historisch bepaalde normering van het hedendaagse liturgisch hande-
len. Herbronning, traditie en continulteit met het verleden zijn uitgangspunt
geweest bij de liturgievernieuwing. Te weinig ruimte is gegeven voor de actuele
geloofservaring en het hedendaagse geloofsverstaan, die ingebed zijn in de com-
plexe werkelijkheid van het alledaagse leven. Van Tongeren concludeert:

Om met vrucht een beroep te doen op het verleden, is een kritische benade-
ring gewenst en dient het overgeleverde erfgoed geconfronteerd te worden
met en gel'ntegreerd te worden in de ons omringende cultuur. Een verantwoord
omgaan met de traditie vraagt niet om een copie of een reproduktie van het
verleden, maar om inculturatie.49

Het verloren gaan van de band tussen de liturgie en de omringende, heden-
daagse cultuur wordt ook door Peter Sierksma waargenomen. Ten aanzien van
jongeren, popcultuur en liturgie zegt hij het zo:

'- J. Schilderman e.a. Pastores en het ambt. zouden kunnen noemen: verkerkelijking van
Verslag van een onderzoek. onder R.-K. pasto- de rituele taal en vorm.
res. in: Kontaktblad FPLF (special) juni 1994,4.                 „

L. van Tongeren, De inculturatie van de
" H. Wegman, Het drama van de oorsprong, liturgie tot (stil)stand gebracht?
in: E. Borgman e.a. (red.), Katholieken in de Kanttekeningen bij een Romeins document
moderne tijd: een onderzoek door de Acht Mei over liturgie en inculturatie, in: Jaarboek voor
Beweging Zoetermeer 1995, 152-161,159: liturgie-onderzoek  1 2 ( 1996) 164-186,  169.
'De lokale Nederlandse zondagse liturgie Van Tongeren lijkt zich overigens te beperken
wordt bepaald door het Romeinse gezag, het tot de teksten van de liturgie. Het is de vraag
Romeinse missaal, de Romeinse stijl [...]. of zijn evaluatie even negatief zou uitvallen als
Wij bidden niet Nederlands gebekt. maar hij meer oog had gehad voor de ritueel-muzi-
"more romano".' Wegman wijst hier op wat we kale ontwikkelingen.
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Geen jongere die, nadat hij of zij de Beatles, de hippiebeweging en de daarop
volgende trends van punk, grunge en dance had leren kennen, nog rustig in
de oude mensenkerk kon blijven zitten. Wat er ook gebeurde, hoe de tijd ook
voortschreed en hoe de jongeren van toen later ook zelf 'ouder' werden, na de
Beatles werd het nooit meer zoals het was. En geen beat- of cybermis die dat
veranderen zal.50

Ook voor hen die nog w61 deelnemen aan de liturgie geven de secularisering
en marginalisering problemen. Karl-Heinrich Bieritz constateert een verlies
van geloofwaardigheid van de liturgie door 'zwevende woorden': veel spreek-
en handelwijzen in de liturgie komen niet meer overeen met wat er feitelijk
gebeurt in de liturgische praktijk. Bieritz spreekt van 'semantisch geruis', bij-
voorbeeld bij het vieren van eucharistie of doop, in situaties waarin aan deze
sacramentele handelingen geen ecclesiale werkelijkheid meer beantwoordt. 51

Kunnen we nog spreken van 'opname in of expressie van de geloofsgemeen-
schap', wanneer deze gemeenschap nagenoeg afwezig is en bovendien nauwe-
lijks in staat is antwoord te geven op vragen naar identiteit en relevantie?

1.2.4    Inculturatie'l
Zoals we hierboven hebben gezien, kunnen de secularisering en de daarmee
samenhangende verkerkelijking van de parochie gerelativeerd worden door te
wijzen op (re)vitaliserende bewegingen in kerk en samenleving. Dit betekent
echter niet dat de secularisering en verkerkelijking als processen van tijdelijke
aard of slechts geringe invloed beschouwd kunnen worden. Ondanks alle sig-
nalen van vitaliteit verliest het christendom in het algemeen en de liturgie in
het bijzonder steeds meer de band met de cultuur. Daardoor verliest het aan zin
en betekenis. 53

Met het oog op de vitaliteit van de parochie lijkt het mij van belang op zoek
te gaan naar bewegingen en initiatieven die op tal van wijzen (opnieuw) con-
necties aanbrengen tussen parochie en cultuur; bewegingen die het proces van
verkerkelijking omkeren. We spreken van een proces van liturgisch incultura-
tie, al staat dit concept in toenemende mate onder kritiek (zie hoofdstuk 3).
Bewuste en onbewuste pogingen om aansluiting te zoeken bij de huidige cul-
tuur, vaak in de marge van wat als kernactiviteiten van de parochie wordt aan-
geduid, doen zich voor in meerdere sectoren: op het gebied van liturgie, dia-

'° R Sierksma. Buiten de muren van de kerk?, " Zie hoofdstuk 3 voor kritiek op en een nade-
in: Inzet 29 (2000) 155-160,156. re uitwerking van het concept liturgische

inculturatie." K.-H. Bieritz, Samen God vieren.
Christeluke eredienst op het snupunt van kerk. " Lukken. Rituelen in oven,loed. 115-118
cultuur en oecumene, in: 7jdschri# voor litur-
gie 83 (1999) 170-192, 180-181.
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conie en charismatische vernieuwing.'* In deze dissertatie ligt het accent op
ritueel en liturgie en met name op bewegingen met een ritueel-muzikale dyna-
miek. Het onderzoek wil zicht geven op de vaak verrassende contextwisselin-
gen en overgangen van het ene naar het andere domein van muzikale reper-
toires. Deze contextwisselingen doen zich voor zowel van 'binnen naar buiten'
(bijvoorbeeld het gregoriaans, traditioneel liturgisch repertoire, dat ook gezon-
gen wordt tijdens concerten), als van 'buiten naar binnen' (bijvoorbeeld de
popcultuur die via de jongerenkoren binnendringt in de liturgie). Door concen-
tratie op de muzikale dimensie kan de complexe beinvioeding van de verschil-
lende domeinen in kaart gebracht worden.

We richten ons in deze studie op traceerbare, ritueel-muzikale bewegingen
rondom de kernparochie, op bewegingen die de grenzen van kerk, parochie en
kerkgebouw overschrijden en participeren aan zowel cultuele als culturele

SSuitingen. Achtereenvolgens komen aan bod: gregoriaanse schola's, Taize-
groepen en jongerenkoren. Deze groepen ontplooien hun activiteiten in de
marge van het gangbare liturgisch aanbod van de kernparochie: voor de parti-
Cipanten zijn deze activiteiten aantrekkelijk, juist omdat hierin kwaliteiten
naar voren komen die - zo is de hypothese -aansluiten bij wat men in onze
hedendaagse cultuur belangrijk vindt. Ik sta hierbij een benadering voor, waar-
in rituelen in het algemeen en liturgie in het bijzonder bestudeerd worden als
onderdeel van een brede, antropologische en culturele context.'« Rituele per-
formance, waaronder het vieren van liturgie, is altijd een culturele praxis.
Cultuur heeft hierbij betrekking op het scheppen van betekenis. Cultuur, of
beter: cultureel handelen, brengt zinvolle verbanden aan tussen op het oog
onsamenhangende elementen in de werkelijkheid. Religie en ritueel spelen
hierbij een belangrijke rol, maar zijn niet de enige spelers op het culturele
vlak. Van belang is nu dat de christelijke ritualiteit'- voeling blijft houden met
de algemene ritualiteit en met de cultuur, waarvan zij hoe dan ook deel uit-
maakt. Door het proces van verkerkelijking dreigt de liturgie zich op te sluiten
in een eigen, gesloten cultuur; een voortgaand proces van inculturatie is daar-
om nodig: welke rol kan de christelijke liturgie spelen ten aanzien van de cul-

" Zie voor uitwerking van deze drie noemers: " Ik sluit hiermee voor wat betreft het onder-
R Post, J. Pieper en R. Nauta. Om de parochie: zoekskader aan bij de zogenoemde ritual stu-
het inculturerende perspectief van rituele mar- dies. Zie hiervoor hoofdstuk 2.

ginaliteit, in: Jaarboek voor h'turgie-onderzoek '- Ik gebruik christelijke ritualiteit en liturgie
14 (1998) 113-140. 128-136. door elkaar heen. Door te spreken van 'chris-" Voor een algemeen beeld van de ritueel-litur- telijke ritualiteit' wordt duidelijk dat de litur-
gische dynamiek rondom de kernparochie zie: gie van de christelijke kerken niet los staat van
Post. Actueel panorama (zie noot 4). Engelse de algemene ritualiteit in onze cultuur. Zie ook
vertaling: Idem, Panorama of current ritual- de ondertitel van het boek van Gerard Lukken,
liturgical incuituration and participation in the Rituelen in oven,loed. (noot 43).
Netherlands: sketch and perspective, in:
Questions liturgiques / Studies in liturgj· 85
(2004) 30-67.
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tuur als zingevend handelen? En andersom: welke krachtlijnen in onze laat- of
postmoderne cultuur dringen zich op en vragen om een liturgische expressie?
Hier ligt vaak de inzet van allerlei vitale bewegingen rondom de kernparochie
en hier situeer ik ook het fundamentele perspectief van dit onderzoek: waar
kunnen - toegespitst op de parochie - signalen van vitale, inculturerende po-
tentie worden opgevangen? En welke zijn daar de inculturerende kwaliteiten?
Het vermoeden is nu dat juist in de marge van de parochie bewust of onbewust
gezocht wordt naar nieuwe connecties, naar verankeringen van de christelijke
ritualiteit in onze cultuur. In het perspectief van de vitalisering van de parochie
en de omkering van het proces van verkerkelijking kunnen genoemde 'margi-
nale' ontwikkelingen van belang zijn, indien zij het isolement van kerk en
geloof doorbreken en de gelovigen respecteren  in hun culturele entiteit.

1.3  ONDERZOEKSFRAGEN EN DOELSTELLING

Vanuit bovenstaande schets van de achtergronden en de centrale inzet van de
vraagstelling kunnen we nu het onderzoek uiteenleggen in enkele fasen en
daarbij horende subvragen. Op de fasering van het onderzoek ga ik in hoofd-
stuk 2 (methode) nog nader in. Hier gaat het vooral om de uitwerking van de
probleemstelling van het onderzoek.

De centrale probleemstelling van deze dissertatie is: Op welke wijze dra-
gen ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie bij aan de incul-
turatie van de liturgie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is allereerst
een verkenning, beschrijving en analyse van traceerbare marginale ritueel-
muzikale bewegingen nodig. De gegevens die in de analyse zijn geordend en
geclusterd, kunnen vervolgens geinterpreteerd worden. De vraag bij deze
interpretatie is vooral: door welke kwaliteiten worden de ritueel-muzikale
bewegingen in de marge van de parochie gekenmerkt?, waarbij we 'kwalitei-
ten' opvatten als 'identity-determining characteristics, traits, dimensions or
tendencies in a ritual repertoire."' Tot slot komt de evaluatie: de gevonden ken-
merken en kwaliteiten van genoemde bewegingen worden geevalueerd in het
licht van de liturgische inculturatie. Aan de hand van deze drie onderzoeksfa-
sen kan de probleemstelling in enkele deelvragen uiteengelegd worden.

Beschrijving en analyse
• Welke ritueel-muzikale bewegingen kunnen in de marge van de paro-

chie getraceerd worden?

" P. PoJL Introduction and application: feast as Festivul.  The  d,namich  i,f We#lei·,1  liturgy·  und
a key concept in a liturgical studies research culture (Liturgia condenda  12)  Leuven enz
design, in: R Post, e.L Christian Feast and 2001,47-77,58.
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· Hoe kunnen genoemde bewegingen beschreven en geanalyseerd
worden?

• Welke activiteiten ondernemen de ritueel-muzikale bewegingen, wie
nemen deel aan de activiteiten van de ritueel-muzikale bewegingen
(participanten); waar vinden de activiteiten plaats (ritueel kader)?

•  Wat zijn de kenmerken van de ritueel-muzikale repertoires (muzikale
analyse)?

· Welke factoren en elementen bepalen de eigenheid van de bestudeerde
bewegingen?

Interpretatie
• Welke kwaliteiten kenmerken de ritueel-muzikale bewegingen in de

marge van de parochie?
· Hoe verhouden deze kwaliteiten zich tot de kwaliteiten van het

gangbare liturgisch aanbod van de kernparochie?
• Hoe verhouden deze kwaliteiten zich tot de kwaliteiten van de

algemene ritualiteit en de cultuur?

Evaluatie
·  In welke mate zijn de ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de

parochie en de daar gevonden kwaliteiten van belang voor de incultu-
ratie van de liturgie en de vitalisering van de parochie?

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt gestreefd naar
een beschrijving, analyse en interpretatie van enkele ritueel-muzikale bewe-
gingen in de marge van de parochie met behulp van onderzoeksmethoden van
de hedendaagse liturgiewetenschap, de ritual studies en de muziekwetenschap.
Het onderzoek wil zo een bijdrage leveren aan een peiling van het 'rituele
milieu', de algemene ritualiteit van onze laat- of postmoderne cultuur. Boven-
dien draagt het onderzoek bij aan het 'empirisch tekort' op het vlak van het
concreet vieren van liturgie.

Ten tweede streef ik naar een evaluatie en waardering van de bestudeerde
ritueel-muzikale bewegingen vanuit het perspectief van de inculturatie van de
liturgie. Deze tweede doelstelling maakt de theologische, kritisch-normatieve
dimensie van dit onderzoek uit. De evaluatie geschiedt bovendien met het oog
op de praktijk van de liturgie. Het onderzoek zal uitmonden in aanbevelingen
voor beleidsmakers inzake liturgie en kerkmuziek, die beogen het proces van
verkerkelijking om te keren omwille van de vitaliteit van de parochie.

Samenvattend kan ik nu enkele gemaakte keuzen expliciteren. Het gaat om vij f
keuzen die de inzet en opzet van deze dissertatie bepalen:
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1.  Ik beperk me in dit onderzoek tot de situatie van de rooms-katholieke
kerk in Nederland.

2.    Daarbij  kies ik voor het perspectief van de parochie, daar vind ik mijn
startpunt.

3.   Anders dan verschillende afgesloten. lopende en geplande projecten'»
richt ik mij niet op de kernparochie, de pastor, het kerkgebouw, het gang-
bare liturgisch aanbod van de parochie. Ik richt me niet op de interne
structuren en activiteiten van parochies, maar op een reeks bewegingen
die het proces van verkerkelijking omkeren.

4.  Ik beperk me tot een bepaald segment van de traceerbare, vitaliserende
bewegingen rondom de parochie, namelijk de ritueel-muzikale bewegin-
gen. Via de muzikale dimensie kunnen we diep doordringen in de gesigna-
leerde rituele en ook ritueel-muzikale dynamiek: de uitwisseling van reper-
toires van het ene naar het andere domein, de wederzijdse beinvloeding

5.  De algemene inzet op ritueel-muzikale dynamiek krijgt een nadere toe-
spitsing: naast de loci 'Taiz6' en 'jongerenkoren' waar deze ritueel-muzi-
kale dynamiek duidelijk aanwezig is, zal met name het gregoriaans een
centrale plaats innemen. Door de ruime aandacht voor het gregoriaans
breng ik een diachroon perspectief binnen in het onderzoek en kan ik de
hedendaagse praktijk van het gregoriaans verbinden met de ontwikkelin-
gen in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw, een pen-
ode waarin het gregoriaans een belangrijke rot speelde in het kader van
de Liturgische Beweging en bovendien sterk in de belangstelling stond
vanwege de zogenoemde 'restauratie' van het gregoriaans.««

1.4 EERSTE VERKENNING VAN DE LOCI

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is reeds aangeduid op welke ritueel-
muzikale bewegingen in de marge van de parochie deze studie zich richt. Het
algemene perspectief van de liturgische inculturatie wordt verkend aan de

" Enkele afgesloten onderzoeksprojecten (in Kampen/Weinheim  i998.  R. Bot. Zingt allen
chronologische volgorde): K. Sonnberger, Die mee. 65 jaar Liturgische en Kerkmuzikale
Leitung der Pfarrgemeinde. Eine empirisch- Beweging in Nederland. Een liturgie-docu-
theologische Studie unter niederiandischen mentaire studie naar de ontwikkeling en het
und deutschen Katholiken gheologie en liturgisch functioneren van de rooms-katholie-
Empirie 25).  Kampen/Weinheim 1996. ke kerkmuziek in Nederland van 1903 toi en
G. Zuidberg, De God van de pastor. met  1969 onder invioed van  de  idealen van de
Onderzoek naar de spiritualiteit van pastores. Liturgisc/ie Beweging (dissertatie Theolo-
Z.p. [Utrecht] 1997. J. Schilderman, Pastorale gische Faculteit Tilburg: Kerkmuziek en
professionalisering. Een empimch-theologisch Liturgie  12).  Utrecht/Kampen 2003.
onderzoek onder rooms-katholieke pastores - Zie hien,oor: M. Hoondert, Gregon'aans innaar de hetekenis van de ambistheologie voor de steigers. Restaurutie en verspreiding wnde professionalisering van de pastorale arbeid het begin van de ht,intigste eetiw (Kerkmuziek
(Theologie en Empirie 29). en liturgie 11). Utrecht/Kampen 2003.
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hand van enkele casestudies die, zo is de veronderstelling, de verkerkelijking
van de parochie doorbreken. Hierbij is gekozen voor bewegingen die zich ken-
merken door een ritueel-muzikale dimensie.

Op veel plaatsen speelt muziek een belangrijke rol in ritueel-liturgische
contexten en bepaalt zij in hoge mate de eigen '(klank)kleur' van de samenge-
komen, vierende gemeenschap. Zo zien we dat zich een eigen. in omvang
bescheiden, repertoire heeft ontwikkeld binnen het circuit van vrouwengroe-
pen liturgie:' In de studentenecclesiae zingt men bij voorkeur het repertoire uit
de 'Amsterdamse school': teksten van Huub Oosterhuis, ontstaan in en op
muziek gezet door componisten van de Amsterdamse Dominicuskerk en
Studentenekklesia. - Dan zijn er nog de gregoriaanse schola's, functionerend6'

zowel binnen als buiten het kader van de liturgie, al dan niet onder auspicien
van de Vereniging voor Latijnse Liturgie; jongerenkoren met hun eigen
'sound', vaak ontleend aan de populaire muziek; Taiztgroepen die liturgie vie-
ren met gebruikmaking van het eigen Taizdrepertoire. Ook kunnen we wijzen
op Byzantijnse koren, die op diverse plaatsen meewerken aan Oosters-
Orthodoxe liturgievieringen en soms ook concerten verzorgen, (kamer)koren.
vocale kwartetten, trio's of duo's en instrumentale ensembles die graag hun
diensten aanbieden aan parochies, zowel voor de weekendliturgie als voor bij-
zondere gelegenheden zoals een huwelijk of uitvaart. .3

Uit dit brede scala van ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de
parochie heb ik een keuze gemaakt. De keuze is vooral gebaseerd op affiniteit
met de betreffende ritueel-muzikale bewegingen en op het vermoeden dat in
de gekozen bewegingen inculturerende kwaliteiten aanwezig zijn. Bovendien
heb ik gekozen voor koren en groepen«' die dicht bij de parochie staan; de
impulsen voor een mogelijke vitalisering van de parochie hoeven - zo is de
veronderstelling - niet ver gezocht te worden.

Voor het onderzoek heb ik gekozen voor enkele gregoriaanse schola's,
Taiztgroepen en jongerenkoren Deze drie loci hebben alle een eigen ritueel-
muzikaal repertoire. In het nu volgende geef ik een eerste verkenning van de
loci. Een meer uitvoerige exploratie en weergave van literatuur en onderzoek

volgen in respectievelijk de hoofdstukken 4,5 en 6.

'Zie: E. Silcocks (red. ). Eva b lied.· 42 hede- .2 H. Jongenus. Volkstaalliturgie en haar
ren ontstaan binnen de feministische theo- impact, in: /nzet 29 (2000) 136-140.
logie. Kampen 1984. J. Boevt-van Doorn e.a.,           .,

F. Jespers, Gelegenheidsmuziek voor gele-Eva's  lied-twee.  57  geloofsliederen  door vrou- genheidsgelovigen,  GB  123  ( 1999) 67-70.wen.  Kampen  1988. Voor vrouwengroepen
liturgie, zie: M. Geurtsen, De andere kant van 2 Koren vormen een formeel verband (met
het glas in lood, in: 7Udschrip zoor litwxie 80 rechten en plichten voor de leden): de deelna-
( 1996) 266-280. me aan een groep. zoals hier bedoeld, is vrij-

blijvender
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1.4.1    Gregoriaans 65

De situatie van het gregoriaans in onze tijd is complex. Aan de ene kant heerst

pessimisme: de rol van het gregoriaans in de huidige liturgie lijkt uitgespeeld.
Aan de andere kant zien we dat het gregoriaans gezongen en beluisterd wordt
in heel verschillende contexten, ook buiten de muren van het kerkgebouw.

Na het Tweede Vaticaans Concilie is het aanvankelijk gesloten liturgisch
repertoire van het gregoriaans uitgewaaierd in twee richtingen. Aan de ene
kant blijft het gregoriaans functioneren en invloed uitoefenen in de context van
liturgie en kerk, zij het doorgaans in de marge van het gangbare liturgische
aanbod. Aan de andere kant is het gregoriaans terechtgekomen in een meer
algemeen religieuze dn in een profane context.«6 Beide contexten zijn overi-
gens niet geheel los van elkaar te zien. Op de achtergrond speelt bovendien de
algemene culturele aandacht voor oude muziek en 'authentieke' uitvoerings-
praktijk.

In deze eerste verkenning van de locus 'gregoriaans' zal een beeld opge-
roepen worden van de wisselende contexten waarin het gregoriaans zich thans
voordoet. De situatie in Nederland vormt daarbij het referentiekaden Zeer uit-
voerig zal het gregoriaans aan bod komen in hoofdstuk 4, daarom staan we er
hier slechts kort bij stil.

1.4.1.1 Gregoriaans in de context van kerk, liturgie en liturgievernieuwing
In de wijze waarop het gregoriaans toegeeigend werd in de context van kerk,
liturgie en liturgievernieuwing, kunnen verschillende lijnen ontdekt worden.
Een eerste lijn wordt gevormd door die plaatsen waar het gregoriaans nog min
of meer vanzelfsprekend tot klinken wordt gebracht: kloosters en parochies
waar het gregoriaans dagelijks of wekelijks wordt gezongen als regulier en
breed gedragen onderdeel van het liturgisch aanbod.

Een tweede lijn betreft parochies waar het gregoriaans, al dan niet als een
(onuitgesproken) uiting van protest tegen de liturgievernieuwingen, een zeke-
re positie heeft behouden na de verschuivingen in de zang- en koorcultuur (bij-
voorbeeld 66n keer per maand een zondagse hoogmis, de requien,mis bij
begrafenissen). Het ene 'parochitle zangkoor' verloor zijn bijzondere positie,
doordat meerdere koren met de daarbij horende doelgroepen hun plaats opeis-
ten. De oude koren namen naast of in plaats van de Latijnse meerstemmige

" Zie ook M. Hoondert, Het gregoriaans als - Dit buiten-liturgische spoor roept bij sommi-
drager van zin en identiteit. Toe-eigeningen ge liefhebbers van het gregoriaans ergernis op.
van het gregoriaans. in: Communio 25 (2000) Zie bijvoorbeeld: G. Steinschulte, Over de

286-303. M. Hoondert en R Post, De dyna- secularisatie van het gregoriaans: een nieuw
miek van het gregoriaans. Een onderzoeks- hoofdstuk in zijn geschiedenis. in: TvGreg 23
perspectief, in: ./aarboek voor liturgie-onder- (1998) 204-209.
zoek  1 5  ( 1999)  7-26.
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missen' en het gregoriaans, Nederlandse gezangen op in het repertoire. Waar
het gregoriaans nog gezongen wordt, kan dit wellicht gezien worden als een
uiting van een nostalgisch verlangen naar vroeger, van traditionalisme  of zelfs
contestatie.

Een derde lijn betreft de invloed van het gregoriaans op de Nederlandstali-
ge liturgische muziek van componisten als Bernard Huijbers, Tom L6wenthal,
Herman Strategier, Maurice Pirenne en Antoine Oomen en op het werk van de
Intermonasteriele Werkgroep voor Liturgie (IWVL). De IWVL werd opgericht
in  1967 met als doel een volwaardig Nederlandstalig monastiek getijdengebed
tot stand te brengen. Het resultaat hiervan werd gepubliceerd in het Abdijboek.
In de ontwikkeling van de Nederlandstalige liturgische muziek waren de com-
posities van Huijbers toonaangevend. Huijbers kwam tot een nieuwe melodie-
vorming, die gebaseerd was op de recitatieven en formuletechniek van het gre-
goriaans. De tekst vormde voor deze wijze van componeren het uitgangspunt.
Behalve Huijbers hebben ook andere componisten zich laten inspireren door
de melodievorming en de verhouding woord-toon van het gregoriaans. In
enkele gevallen werden oude, geliefde melodieifn uit het gregoriaanse reper-
toire voorzien van een Nederlandse tekst.

1.4.1.2  Gregoriaans  in  algemeen  religieuze  en  profane  context
Terwijl in kerk en liturgie de vanzelfsprekendheid van het gregoriaans op de
meeste plaatsen verdween, werd buiten de muren van het kerkgebouw het gre-
goriaans ontdekt. In deze actieve overname en passieve koestering van van-
ouds aan de liturgie gebonden repertoire kunnen drie lijnen worden ontdekt.

Allereerst is er de lijn van de koren, doorgaans aangeduid als schola k can-
torum, die zich specifiek toeleggen op het zingen van het gregoriaans.«' In de
bonte wereld van koren komen oud en nieuw bij elkaar. Aan de ene kant van
het spectrum zien we bijvoorbeeld het Gregoriaans Koor Utreche dat jaarlijks
de donkere metten van de Goede Week ten gehore brengt, gekleed in monniks-
pij;   aan de andere   kant de vrouwenschola Canta Femina«9, bestaande   uit
katholieken, hervormden en onkerkelijken die het gregoriaans zingen als
kunstuiting waarmee thematische concerten geprogrammeerd kunnen worden.
Diverse motivaties kunnen bij deze koren onderscheiden worden. Zo wordt
gesproken van 'behoud' van het belangrijke cultuurgoed van het gregoriaans

" Een overzicht van de vele schola's en organi- " Voorheen het Utrechts Studenten Grego-
saties die zich bezighouden met het gregori- riaans Koor (USGK). Zie: TvGng 23 (1998)
aans, zowel ten dienste van de liturgie als uit nr. 4: een special uitgegeven bij het dertigiarig
oogpunt van culturele, muzikale of studieuze bestaan van het USGK.
belangstelling, is te vinden in de Nontiae Zie: J. Elemans, Vrouwenschola Canta
Gregorianae, een uitgave van het platform Femina. Een nieuwe loot aan de stam, in:
Gregoriaans, verzorgd door Unisono (zie

TvGreg 20 (1995) 164-166.www. amateurmuziek.nl).
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of interesse in de semiologie van het gregoriaans; soms werken koren project-
matig en verlenen zij hun medewerking aan de 'uitvoering' van een mis, ves-
per ofconcert. Voorts is er de 'magische fascinatie' van de sonore klank en het
vrije, golvende ritme van het gregoriaans.'»

De korencultuur komt ook tot uitdrukking op de festivals waar het grego-
riaans tot klinken wordt gebracht. Dit is de tweede lijn waarlangs het gregori-
aans zich beweegt buiten de kaders van kerk en liturgie. Op het driejaarlijkse
festival in Watou (Belgie) staan concert en mis naast elkaar. Op het Festival
Oude Muziek (Utrecht) is het gregoriaans ten volle concertmuziek geworden,
ondanks het feit dat de plaats van uitvoering vaak een kerkgebouw is. Van het
zesde gregoriaanse festival in de Viaamse plaats Watou, gehouden in mei
1997, werd een dubbel-cd uitgebracht met muzikale hoogtepunten." Op deze
cd brengen zeventien koren uit verschillende landen (proprium-)gezangen uit
het mis- en getijdenrepertoire ten gehore. Deze uitgave is om diverse redenen
opmerkelijk. Ten eerste horen we hier zeer verschillende koren; tegelijk is er
sprake van een zekere eenheid in de uitvoeringswijze van het gregoriaans. Ten
tweede is het verrassend het gregoriaans te horen zingen door zowel mannen,
als vrouwen en kinderen. Dit doorbreekt het vertrouwde klankbeeld (de
'Solesmes-sound'). Ten derde wijst deze uitgave, als ook het goed bezochte
festival zelf (10.000 toehoorders!), op de toenemende belangstelling voor het
gregoriaans als bron van spiritualiteit. In het booklet wordt dit op expressieve
wijze verwoord:

Op het einde van dit tweede millennium is het Gregoriaans op weg naar een
grote herontdekking, met name de herontdekking van de nobele eenvoud. [...]
Gregoriaans biedt aan de toehoorder een mysterieuze ervaring, hij wordt ver-
vuld met een innerlijke vrede. [...] Door haar hogere inspiratie, haar unieke wij-
ding en haar waar gevoel voor het religieuze is het Gregoriaans opgewassen
tegen voorbijgaande stromingen en rages: het is een kuur van innerlijkheid.

Met deze cd van het festival van Watou komen we tot de derde lijn: de nauw
met de cultuur van koren en festivals verbonden plaats die het gregoriaans
heeft ingenomen op de markt van geluidsdragers en media. Elke goed gesor-
teerde platenzaak kent een aparte rubriek 'gregoriaans'. In het aanbod van
geluidsdragers doet zich een verschuiving voor van opnamen waarop de
inmiddels achterhaalde methode van Dom Anda Mocquereau gevolgd wordt,
naar nieuwe cd's waarop gezongen wordt volgens de nieuwe, semiologische
inzichten van Dom Eugene Cardine en zijn navolgers. Het aanbod van cd's

-" J. Janssen. Het moduleren van de stilte. ' Cantus Gregorianus. Zesde internationaal
De magie van het gregoriaans. in: Streven 63 gregoriaans festival van Watou.
(1996)11-23.
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lijkt aldus gelijke tred te houden met de ontwikkeling van de wetenschappelij-
ke inzichten inzake de semiologie van het gregoriaans, en de 'vertaling' daar-
van naar de uitvoeringspraktijk. Het is echter de vraag of dergelijke weten-
schappelijk verantwoorde uitgaven aansluiten bij de luisteraar. Opmerkelijk in
dit verband was de grote populariteit van een dubbel-cd van de monniken van
Santo Domingo de Silos (Spanje) in  1994." Deze cd's bevatten oude opnamen
uit de jaren zeventig en tachtig en werden door kenners als verouderd bestem-
peld." Toch belandden de cd's zelfs op de hitlijsten. Welke oorzaken liggen
hieraan ten grondslag? Wordt het gregoriaans beleefd als 'gemoduleerde stil-
te', als 'contrapunt' in een hectische en dynamische samenleving?" Of is hier
het 'succes van traditie' in het spel...?

1.4.1    Taizugroepen
Al meer dan dertig jaar is er aanhoudende belangstelling voor de kloosterge-
meenschap van Taizd in Oost-Frankrijk. Taizd is niet alleen een plaatsje in
Frankrijk, waar bijna wekelijks vele jongeren uit alle landen van de wereld
elkaar ontmoeten, maar ook een 'beweging' die zich richt op de parochies en
gemeenten ter plaatse. De communiteit van Taiz6 wil geen kerk in de kerk wor-
den, maar een bijdrage leveren aan de vernieuwing en vitalisering van de uni-
versele kerk. Daartoe wijst zij steeds van zichzelf af en roept de jongeren op
zich in te zetten voor de lokale kerken."

Over de geschiedenis van Taize«,de initiator Roger Schutz" en de liturgie
aldaar'* is een ruime hoeveelheid literatuur voor handen. In Nijmegen, onder
andere bij het Titus-Brandsma-instituut, is onderzoek verricht naar de strue-
tuur van het spiritueel ervaringsproces bij jongeren die Taiza bezocht hebben. 79

1n deze dissertatie gaat het echter om de plaatselijke Taiz6groepen, waarin men
op grond van ervaringen opgedaan in Frankrijk, probeert de 'geest levend te
houden'. Rituele aspecten zoals men die tegenkomt in de liturgie van Taiza

Het betreft de cd Canto Gregoriano ( EMI sie van dissertatie: Die CommunauW von Taiz 
CMS 5 65217 2), uitgebracht in 1993. In 1996 ( Universiteit Eriangen). Numberg  1973).
verscheen een tweede dubbel-cd onder de titel              .. Zie onder andere: K. Spink, Het leven van
Las mejores obras del Canto Gregoriano, broeder  Roger, de stichter van TaizZ.Volume II (EMI CMS 5 652272). Averbode/Baarn  1999." Zie onder andere het TvGreg 19 (1994) 75-77.           K The  eucharistic  litwKy  of Taiz2 (met inlei-
1 Janssen, Het moduleren van de stilte. dend essay door Max Thurian). Londen  1962.

-' Briefuit TaizE, 2000/3,2: 'Taize ncht geen
Taize. Ofji'ce de TaizJ. Taize 1961.

Communiteit van Taizd, Liede,·en en gebedenjongerenbeweging op. Eenmaal thuisgekomen uit Taize. Baarn  1994.
gaat iedereen verder, niet met een programma
of een methode. maar beter bewust van een -« J. Donders en J. van Belzen, De spiritualiteit
innerlijk leven en met meer aandacht voor die- van TaizJ. Verslag van een rooronderzoek.
genen die je worden toevertrouwd.' Nijmegen  1994. I van Belzen. Spiritualiteit

van TaizE. in: M. van Uden, J. Pieper en" Zie onder andere: A. Stukl, Taiza.
R Post (red.), Oude sporen. nieuwe wegen.Geschichte und Leben der Bruder von Taizi.
Ontwikkelingen in bedevaartonderzoek CUTP-Gutersloh 1978 (verkorte en bijgewerkte  ver- katernen 17). Baarn 1995, 85-105,
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(onder andere de gezangen, het gebruik van iconen, stilte en het zitten op de
grond), spelen daarbij een belangrijke rol. Over deze plaatselijke groepen in
Nederland, de daarbij gehanteerde vormen van ritualiteit en de omgang met
het ritueel-muzikale repertoire van Taiza bestaat nauwelijks enige literatuur.

In deze eerste verkenning van de locus 'Taiz6groepen' ga ik in algemene
zin in op de inspiratie die vanuit Taiza uitgaat naar de plaatselijke kerken, in
het bijzonder de kerken in Nederland. Een toespitsing op de geschiedenis en

spiritualiteit van Taizt, en op ritueel en muziek volgt in hoofdstuk 5.

1.4.2.1  Taiz% en de lokale kerken
Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van Taiza is het jaar 1969.w Het
aantal jongeren dat Taiz6 bezoekt, was in de daaraan voorafgaande jaren sterk
gegroeid. Maar, zo concludeerde men:

de ontmoetingen dreigen onvruchtbaar te worden omdat er niet genoeg
samenhang met het leven thuis in zit. Zo rijst de vraag: zouden er geen moge-
lijkheden gevonden moeten worden om elkaar vast te houden als men uit
Taiza is teruggekeerd en van daaruit met elkaar en anderen op zoek te gaan
naar een nieuw gezicht van de Kerk?81

Concreet kreeg deze vraag een antwoord door het uitroepen van het zoge-
noemde Jongerenconcilie,  dat met Pasen  1970 door frdre Roger aangekondigd
werd.82 Met het Jongerenconcilie hadden de broeders van Taiza geen 'vergade-

ring' op het oog, maar de opbouw van een wereldwijd netwerk. Jongeren die
inspiratie opdoen in Taiza, zoeken in hun eigen situatie naar vormen van soli-
dariteit en gezamenlijk gebed. Bovendien werden vanuit Taize jongeren over
de hele wereld uitgezonden om contacten met plaatselijke groepen te onder-
houden. Begin jaren zeventig ontstonden er wereldwijd talloze door Taize
geinspireerde groepen en basisgemeenschappen. Vanuit deze groepen onder-
hield een zogenoemde 'animator' steeds contact met Taizt. Het is door deze
van zichzelf afwijzende houding, dat Taizd meer is dan een centrum waar gelo-
vige jongeren elkaar kunnen ontmoeten; vanuit Taizd is een beweging op gang
gekomen die invloed heeft op vele plaatselijke parochies en gemeenten.

Wat in de jaren zeventig werd aangeduid als 'Jongerenconcilie', werd
vanaf circa 1980 benoemd als een 'pelgrimage van vertrouwen op aarde'.  Het
woord 'concilie' riep weerstanden op, met name bij kerkelijke leiders. De

w R. Brico, Taizd. Een lente in de kerk. Baarn " Zie voor het nu volgende: Brico, TaizU. Een
1978,27. De geschiedenis van Taiza begint in lente in de kerk, 28-71.

1940, zie hiervoor hoofdstuk 5.
" Brico. Taiz .Een lente in de kerk, 27-28.
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broeders van Taiza zochten daarom naar een andere aanduiding voor dezelfde
beweging."

De pelgrimage van vertrouwen op aarde krijgt op diverse manieren gestal-
te:  door de ontmoetingen in Taize zele, door de jaarlijkse Europese jongeren-
ontmoetingen in een van de grote steden, steeds rond de jaarwisseling*5 en
door de plaatselijke groepen waar jongeren bijeen komen voor gebed en stilte.
Over deze groepen schrijft Taiz6.

Deelname aan de 'pelgrimage van vertrouwen op aarde' is niet alleen voor hen
'die in Taiz6 zijn geweest'. Velen kunnen niet naar Taiza komen vanwege de
afstand, of omdat ze moeilijk of helemaal  niet hun land uit kunnen komen.  (...)
Temidden van een druk en stressvol leven voelen veel mensen de behoefte om

op een eenvoudige en meditatieve wijze samen te bidden, met tijd voor stilte.

Daarbij worden vaak de liederen uit Taiza gebruikt; ze zijn in veel talen ver-
taald. Er zijn talloze groepen die samenkomen om in de stijl van Taiza te bid-
den. De 'pelgrimage van vertrouwen' is echter geen beweging of organisatie
rond Taiz6. Er bestaat geen lidmaatschap en geen volledige lijst van dit soort
groepen.86

1.4.2.2 Taiz8groepen in Nederiand

De inspiratie van Taiza resulteerde ook in Nederland in de oprichting van
plaatselijke Taiztgroepen en vieringen in Taiz6stijl op diverse plaatsen in ons
land. Kenmerkend voor alle initiatieven die in de geest van Taiza ondernomen
worden, zijn (1.)de oecumenische instelling, (2.) de gerichtheid op jongeren,
(3.) het opnemen van elementen uit de liturgie van Taizt en (4.) het gebruik
van de gezangen van Taiza. Deze vier kenmerken kleuren, in meer of mindere
mate, de Taiztgroepen zoals ze in Nederland voorkomen." Kijkend naar deze
groepen kunnen we hierin vier lijnen onderscheiden.

"
Spink, Het leven van broeder Roger, 85-86, " Zie: www.taize.frinl, doorklikken naar

101. W Schiffer, Erneuerter G/aube - ver- 'Vertrouwen op aarde' (d.d. 10 februari 2004).
wirklichtes Menschsein. Die Korrelation von '7 Edn van de kenmerken van de spiritualiteitGlauben und Erfahrung der Lebenspraxis van Taizd is het samengaan van 'lutte et con-
christlicher  Erneuerung.  Zunch  enz.   1983,
251.270 en 294-299. templation' (zo luidt de titel van an van de

boeken van frdre Roger). Voor zover ik kan
*4 Frdre Emile de Taizd, L'accueil des jeunes d waarnemen, zetten de Taiztgroepen in
TaizE, in: La documentation catholique 93 Nederland vooral in op het aspect van de 'con-
(1996) 569-579. templation' (meditatie, contemplatie); er zijn

nauwelijks initiatieven op het gebied van de" Deze Europese ontmoetingen vinden plaats 'lutte' (strijd). Zie ook: Jongerenpastoraat Densinds 1978 (zie: Spink, Het leven van bmeder
Haag en Service Centrum voor Levens-

Roger. 91). In 2002 vond de jongerenontmoe-
ting plaats in Parijs, in 2003 in Hamburg

vorming te Den Haag, Als een lopend vuur.

(60.000 jongeren), in 2004 in Lissabon (40.000
Het jongerenconcilie van Taizk in de
Nederlandsesituatie.  Den  Haag,  z j.  (1980),jongeren). Zie: J. en M. Gheur, Taizd: 25 ans
65: 'Jongeren, die Taize hebben meegemaaktde Rencontres europtennes, in: Nouvelle revue

thaologique 124 (2002) 582-596. en in de Nederlandse omstandigheden probe-
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Allereerst zien we zeven, door Taizt erkende plaatsen waar maandelijks een
Taizaviering aangeboden wordt. Deze zeven plaatsen zijn onderdeel van de
pelgrimage van vertrouwen op aarde* en worden door TaizE zelf onder de aan-
dacht gebracht van jongeren die in Taize op bezoek komen." Op dit moment
worden er, met steun van Taize, vieringen georganiseerd in Amsterdam, Ede,
Enschede, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Wageningen. De organiseren-
de groepen staan in contact met Taizd en onderhouden ook op informele wijze
contact met elkaar. In de vieringen (aangeduid als jongerengebeden) zijn de
vier hierboven genoemde kenmerken ten volle aanwezig: de structuur van het
gebed zoals dat in Taiza plaatsvindt, is herkenbaar; er wordt vrijwel uitsluitend
gebruik gemaakt van Taizdgezangen; jongeren uit alle plaatselijke (christelij-
ke) kerkgenootschappen zijn welkom bij het gebed. In elk van de zeven
genoemde plaatsen is een kleine kerngroep aanwezig, die de organisatie van
het maandelijkse jongerengebed op zich neemt.

Als tweede lijn onderscheiden we Taiztgroepen die ontstaan zijn als vorm
van jongerenpastoraat in parochies of gemeenten. Het is niet goed mogelijk
inzicht te krijgen in het aantal groepen en de jongeren die hierbij betrokken
zijn. Veel van deze groepen bezoeken geregeld Taiz6 en zijn hierdoor bekend
bij de Nederlandse broeders die deel uitmaken van de Communautt (met name
frtre Rob en frtre Sebastiaan), maar er worden geen lijsten bijgehouden van
contactpersonen en betrokken jongeren. In mijn vraag aan broeder Sebastiaan
naar dergelijke Taizagroepen in Nederland kon hij alleen verwijzen naar de
zeven hierboven genoemde erkende plaatsen van jongerengebed.'° De vier
kenmerken (oecumene, jongeren, Taizdliturgie, Taizdgezangen) zijn ook bij de
Taiz6groepen in het kader van het jongerenpastoraat herkenbaar, maar men
gaat doorgaans vrijer om met het gedachtegoed van Taiza. Jongeren staan cen-

ren tot een 'vertaling" te komen van het werkplaats voor bevrijding, een smidse van
Jongerenconcilie, beginnen vaak aan de kant het samen delen.'
van de kontemplatie. Zo komt men er bijvoor- " Op de website van Taize worden deze zevenbeeld toe om ergens in een stad meditatieve

plaatsen dan ook vermeld onder het kopjevieringen te gaan houden, die de sfeer en het 'Vertrouwen op aarde' (stand van zaken d.d.karakter hebben van de kerkdiensten in Taiza.
10 februari 2004; het aantal door TaizE erken-

( . . . )  Er is ook een andere toegangsweg denk-
de plaatsen is inmiddels uitgebreid).baar om - als jongeren - een gistende werking

te vervullen in een plaatselijke situatie. ( . . . ) Ook in andere landen worden maandelijks of.

Samenkomsten van jongeren zouden ook hier wekelijks Taizdvieringen georganiseerd. Zie
meer het karakter van een frontlinie in de soci- hiervoor de website van Taizt  (www.taize.fr:
ale strijd dan een schuilplaats voor geestelijke afhankelijk van de gekozen taal worden andere
daklozen kunnen krijgen. Het Jongeren- landen aangeduid). In Taize wordt elke week
concilie wil niet alleen een religieus onderdak een bijeenkomst georganiseerd voor de jonge-
bieden, een spirituele oase om op verhaal te ren uit de verschillende landen of regio's.
komen, een parabel van saamhorigheid. Het Tijdens deze zogenoemde regionale bijeen-
wil evenzeer een samenscholing zijn rond de komsten wordt doorgaans melding gemaakt
Opgestane Messias, een uitvalspoort om aan van de jongerengebeden in het eigen land.
de slag te gaan met mensen in de marge, een w E-mail fr€re Sebastien. 23 april 2001.
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traal, maar of de groepen oecumenisch zijn samengesteld is afhankelijk van de
situatie ter plaatse. Vaak is het eerste doel van deze groepen het organiseren
van een (jaarlijkse) reis naar Taiz6 voor jongeren van de eigen parochie of
gemeente. Na het bezoek aan TaizE probeert men ter plaatse de inspiratie vast
te houden door het organiseren van vieringen; soms lukt dit, soms ook niet.

Een derde lijn bestaat uit  plaatsen  waar  geregeld  een  viering  in  de  stij 1  van
Taiz6 wordt aangeboden. Dit aanbod richt zich doorgaans niet uitsluitend op
jongeren en is geen onderdeel van het jongerenpastoraat.  Het is een teken van
de invloed van Taiz6 op het liturgisch aanbod in Nederland, zowel in katholie-
ke parochies als in protestante gemeenten. De liturgie is ge8nt op de gebeds-
vieringen in Taizd, maar kent doorgaans een grotere vrijheid dan bij de zeven
hierboven genoemde door Taiza erkende jongerengebeden. Wat men vooral
overneemt zijn de gezangen, de stilte, het gebruik van kaarsen en iconen en het
gebruik van meditatiebankjes. Men spreekt van 'Taizdviering', 'Taiztvesper',
'Taizt-avondgebed' of 'Taiztstilteviering (zie W-1)

W-1 Taizaviering in Rotterdam

We beginnen om 19.15 uur met een lied, meestal van Huub
Oosterhuis. Daarna wordt een scheppingshymne gelezen, geschre-
ven door de predikant; afhankelijk van de tijd van het jaar, volgt de
'achtste dag' en het kaarsenlied (Taiza) of eerst een lied en dan de
'achtste dag' en het kaarsenlied. Tijdens het zingen van het kaarsen-
lied steekt een ieder die dat wil een of meerdere kaarsjes aan aan de
Paaskaars en zet deze in een schaal.
Dan leest iemand een bewerking van een psalm en volgt circa vijf
minuten stilte waarna er een stukje bijbellezing wordt gedaan. Dan
de voorbeden er achteraan met tussendoor het 'Heer, ontferm  U'.
Vervolgens zingen we een Taizalied: Ubi caritas of Laudate omnes
gentes. Daarna wordt de zegenbede uitgesproken en zingen we weer
een lied (vaak van Huub Oosterhuis). Dan komt de thee en terwijl we
thee drinken speelt de muziek door en wordt er nog meegezongen.
De viering duurt gemiddeld 35-40 minuten.

Ontleend aan: J. van Rosmalen, De langste weg is de weg naar bin-
nen. Scriptie NBI Utrecht 2003.

Het is moeilijk inzicht te krijgen in de omvang van dit aanbod aan
Taiz6vieringen. Dagblad Trouw verwees in een bijdrage over Taizd naar 'de
ongeveer honderd geregelde, min of meer op Taizd geente avondgebeden die
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ons land telt.'«t In kadertekst A-1 (zie p. 54) geef ik een impressie van
Taizdvieringen in Nederland; geheel in de geest van Taiza worden katholieke
en protestantse initiatieven door elkaar genoemd.

Ten behoeve van gebedsvieringen volgens de traditie van Taiza schreef pre-
dikant Nico Vlaming een handleiding onder de titel De stilte zingt U toe. 92

Vlaming schrijft met enthousiasme en respect over het gedachtegoed van Taiz6
en geeft veel praktische tips voor het inrichten van de ruimte, het uitvoeren van
de gezangen, de keuze van teksten enzovoort. Een en ander kwam ook ter spra-
ke op een studiedag van de Stichting Centrum voor de Kerkzang in samenwer-
king met de Prof.Dr. G. van der Leeuw-stichting op 4 oktober 2003.9,

Een vierde lijn ten slotte wordt gevormd door koren of cantorijen die
gezangen uit Taiz6 in hun repertoire hebben opgenomen en laten horen in de
liturgieen waaraan zij participeren, vaak gecombineerd met andere elementen
uit de liturgie van Taize. Het betreft hier zowel jongerenkoren als volwassenen-
koren. In mijn 'Taiz6dossier' trof ik drie koren aan die zich volledig toeleggen
op het Taiz6repertoire: een projectkoor uit Etten-Leur, het Thomaskoor uit
Purmerend (eveneens een projectkoor)" en het Taiz6koor van de Willibrordus-
parochie te Stramproy.'«

1.4.2.3 Nationale Taizu-ontmoetingen
Naast ontmoetingen in Taizd, de jaarlijkse Europese bijeenkomsten en de loca-
le initiatieven in de geest van Taiza zijn er af en toe landelijke Taiz6-ontmoe-
tingen georganiseerd. In het recente verleden vonden dergelijke ontmoetingen
plaats in Rotterdam (april 1996), Leeuwarden (maart 1998), Utrecht (februari
1999), Amsterdam (februari 2001), Enschede (maart 2002) en Breda (februa-
ri 2003). De bijeenkomst in Rotterdam, waarbij fr€re Roger zelf aanwezig was,
trok enkele duizenden bezoekers. Bij de andere nationale ontmoetingen waren
enkele honderden, voornamelijk jonge mensen aanwezig." De nationale ont-
moetingen beginnen steeds op vrijdagavond en duren tot en met zondagmid-

" Lodewijk Dros, Oecumenisch 'fusion- ber 2001): 'Op zondag 18 november wordt de
koken',in: Trouw 19 februari 2001. zondagsviering in Effen gezongen door het

Taizekoor uit Etten-Leur. Het koor bestaat uit" N. VIaming, De stilte zingt U toe
zangers, zangeressen en musici die geinspi-Gebedsvieringen volgens de traditie van Taizi
reerd zijn door de gezangen van Taize. Enkele

(Werkboekjes voor de eredienst nr. 21). malen per jaar verzorgt het koor liturgievierin-Zoetermeer 2001. Bespreking door
M.  Hoondert in: Eredienstvaardig  19 (2003) gen in de parochies van Etten-Leur en haar

directe omgeving.75. Reactie hierop door N. VIaming in Ere-
dienswaardig 19 (2003) 116. Zie ook: " Gelezen op: www.purmerend.org/nieuws.
N. VIaming. Kerkliederen uit Taiza. in: persbericht d.d. 19 januari 2004.
Eredienstvaardig  16 (2000) 233-236.

* Zie: www.stramproy.willibrorduskerk.nl,
Zie:  Brief aan de donateurs van de Prof Dr doorklikken naar 'liturgie'

G. van der Leeuw-stichting, september 2003. " Jonge stedelingen krijgen goed gevoel uit
4'E/*n in letters 29 (2001) nr. 38 (= 9 novem- Frans dorp, in: Trouw 13 februari 2001.
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dag. De structuur is steeds dezelfde. Ik citeer een passage uit de programma-
folder van de ontmoeting in Enschede:

Het programma vindt grotendeels plaats in het centrum van de stad: gebeds-
vieringen, maaltijden, bijbelinleiding, gesprekken en ontmoetingen op plaatsen
van hoop. We komen mensen tegen die vertellen over hun ervaringen, opge-
daan bij de inzet voor anderen.

De deelnemende jongeren worden ondergebracht in gastgezinnen. De vierin-
gen verlopen op dezelfde wijze als in Taiz6. Twee broeders van Taizd, atkom-
stig uit Nederland, zijn steeds bij de ontmoetingen aanwezig en spelen een rol
in de vieringen en bij de bijbelinleiding. Op zondagochtend worden de jonge-
ren uitgenodigd de vieringen mee te maken in de verschillende kerken van de
stad, waarmee uitgedrukt wordt dat Taizt niet in plaats van de kerken wil func-
tioneren, maar ten dienste ofter inspiratie van de plaatselijke kerken. De plaat-
selijke kerken worden ook betrokken bij de organisatie, die grotendeels door
jongeren gedragen wordt, met steun vanuit Taizt. In Amsterdam liepen de ker-
ken niet direct warm voor het initiatief. Nicolien Smits, een van de organisa-
toren  van de ontmoeting in Amsterdam, zegt hierover:   ' Dat  was een kwestie
van lange adem; eerst waren ze afhoudend, wisten ze niet wat ze ermee aan
moesten. Nieuw bij deze ontmoeting is het contact dat we legden met migran-
tenkerken in Amsterdam Zuid-Oost.'

De deelnemende jongeren komen uit het hele land en zijn van alle gezind-
ten. Daarbij is het opleidingsniveau volgens Smits hoger dan gemiddeld: 'Veel
van de inschrijvers zijn vwo-scholieren en studenten', aldus Smits."

1.43    Jongerenkoren
Naar jongerenkoren en jongerenvieringen binnen het kader van de rooms-
katholieke parochie zijn in de afgelopen decennia enkele onderzoeken

gedaan." Ondanks de grote diversiteit kunnen we naar aanleiding van deze

" Citaten uit: Jonge stedelingen. in Trouw 13 onderzoek naar jongerenkoren.  religiositeit  en
februari 2001. Ook de bezoekers aan Taiz6 kerk (KASKI-rapport 443, onderzoek uit
zijn veelal scholieren en studenten. zie: Stdkl. 1994).  Den Haag  1995.  S. Wesselink, Hetjon-
Taizd, 184. gerenkoor:  'een gewone club? !'.  Een  kwalita-

tief onderzoek naar de culturele  identiteit  van
- In chronologische volgorde: jongerenkoren (scriptie Katholieke Universi-
Jongerengroepen en jongerenkoren in de teit Nijmegen. onderzoek uit  1996).  Nijmegen
Nederiandse parochies. Een onderzoek van de 1997. Een samenvatting van onderzoek naar
Katholieke Centra voor Levensvorming in zes jongeren en levensbeschouwing in algemene
Nederiandse bisdommen, september-december zin is te vinden in: J. Angenent-Vogt en
1988 (onderzoek uit 1988). Utrecht 1988. M. van Hemert, ./ongeren en levensbeschou-
J. Helderman en L. Spruit, Jongerenvieringen H·ing. een hteratuurovenicht (KASK.1-rapport
en jongerenkoren (KASKI memorandum 270, nr. 432). Den Haag  1993. Zie ook: Idem,
onderzoek uit  1992).  Den  Haag 1994. Jongeren en levensbeschouwing. Een litera-
A. Bernts.  Meer stem voor jongeren. Een tuuroverzicht. in: Een-Mee-een 22 (1994) nr.



VERKENNING VAN HET ONDERZOEKSTERREIN                                     45

onderzoeken de jongerenkoren typeren als dynamische bewegingen, waarin
muziek, vriendschap en levensbeschouwing identiteitsbepalende kenmerken
zijn:w In deze eerste verkenning van deze locus geef ik enige cijfers met
betrekking tot het aantal jongerenkoren en betrokken jongeren en kom ik tot
een typologie, een indeling van de jongerenkoren in categorieen. Vervolgens
zeg ik een en ander over ondersteuning en beleid en ten slotte ga ik in op de
festivals waar jongerenkoren zich laten horen, vaak in het kader van een com-
petitie.

1.4.3.1 Aantal en typologie

In ruim de helft van het aantal parochies in Nederland is een jongerenkoor
actief."' Aan de hand van enkele achtereenvolgende onderzoeken kunnen we
het aantal jongerenkoren in beeld brengen.

KCL: 1988'02 KASKI: 1992

Aantal parochies (respondenten) 1409 1462

Aantal jongerenkoren 852 (60,5%) 799 (54,7%)

Gemiddeld aantal leden 33,0 29,5

Aantal jongeren 28.100 / 34.900 28.000

Gegevens uit: Helderman en Spruit, Jongerenvieringen en jongerenkoren.

Veel jongerenkoren meldden zich aan bij het Landelijk Steunpunt
Jongerenkoren (LSJ, opgericht in november 1994). Het LSJ organiseert zang-
en repertoiredagen, stimuleert de ontwikkeling van nieuw repertoire en onder-

4. J. Janssen e.a., Jongeren en religie. God, en geloofscommunicatie in een wereld vol uit-
religieuze ervaring, meditatie, gebed, christe- dagingen.Utrecht 2000,37-41. Van der Woerd
lijke jeugdcultuur, basisvragen, kerk?, in: werkt de drie genoemde pijlers uit op p.40-41.
J*: tijdschrift over jongeren 1 (2000) nr. 4.                      * Helderman en Spruit, Jongerenvienngen enJ. Janssen, De jeugd,de religie en de toe-

jongerenkoren, 17. Zie ook: W de Boer,komst. Een complexe verhouding, in:
Praktische theologie 30 (2003) 3-23. Merk op Jongerenkoren, in: GB 116 (1992) 35-39.
dat er sinds  1996 geen grootschalig onderzoek    Het  onderzoek Jongerengmepen en jonge-
meer naar jongerenkoren is gedaan. renkoren uit 1988 beslaat de Nederlandse

kerkprovincie exclusief de provincie Flevoland'°° Albert van der Woerd onderscheidt drie pij- en het bisdom Roermond. Het totaal aantallers in het bestaan van jongerenkoren: liturgie,
jongeren dat in 1988 decl uitmaakte van eenmuziek en vriendschap. Zie: E. Wintjes en jongerenkoor wordt, inclusief bisdom Roer-A. van der Woerd, Eigentijdse jongerenliturgie

/ Studio Elim, in: A. Latour (red.), 'Groeien in mond, geschat op circa 34.900 (zie Helderman
en Spruit, Jongerenvieringen engeloof,  geloven  in  groei'.  Jongerenpastomat jonger€nkoren, 20).
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steunt dirigenten. In 2001 werd dit steunpunt opgenomen in ResponZ, een
organisatie voor katholiek jeugd- en jongerenwerk. In april 2004 werd
ResponZ opgeheven en verdween het steunpunt voor jongerenkoren.'03 Het
aantal jongerenkoren dat lid was van LSJ/ResponZ liep op van circa 240 in
1995 tot 770 in 2001.'°'

Een probleem bij dergelijke getallen is de defini8ring van jongerenkoren.
Aan welke criteria moet een koor voldoen om te worden aangeduid als 'jonge-
renkoor'? Ik bespreek vier criteria, twee daarvan hebben een rituele dimensie,
te weten repertoire en liturgie. De andere twee criteria, leeftijd en groepscul-
tuur, hebben een meer sociale en sociaal-psychologische dimensie.

Een eerste criterium ligt in het woord 'jongere' zelf. Christa Zijller geeft in
haar proefschrift over 'Rockmusik als jugendliche Weltanschauung und
Mythologie' aan dat het begrip jongere ('Jugend') vooral duidt op een ontwik-
kelingsfase. 'Jugend kann somit als ein Lebensabschnitt beschrieben werden,
in dem sozial-kulturelle Handlungsfhigkeit erworben werden soll. '105 Het is
een fase tussen de kindertijd en de volwassenheid in, maar het is in sterke mate
afhankelijk van de context (maatschappij, milieu) in welke tijdsspanne deze
ontwikkeling verloopt. Het is daarom niet zinvol het begrip tiongere' vast te
leggen op een bepaalde leeftijd

In de definiEring van het jongerenkoor lijkt het criterium tiongere' niet
zozeer te wijzen op een bepaalde leeftijdsfase, als wel op een bepaald type
liturgisch-muzikaal repertoire en wijze van liturgie vieren. Ofmen nu jong is,
jong was of zich jong voelt, het zijn het repertoire en de liturgie die aantrek-
ken. Dit blijkt uit de typologie van jongerenkoren zoals opgesteld door Marcel
Zagers. Zagers, zelf actief als dirigent van een jongerenkoor en tekstschrijver
ten behoeve van het jongerenkoorrepertoire, onderscheidt vier typen jongeren-
koor: 106

Ten eerste onderscheidt Zagers het 'echte' jongerenkoor met leden tussen

de  15  en  35 jaar. Deze jongerenkoren hebben de aansluiting met de jongere
generatie kunnen behouden of zijn pas recent opgericht en hebben het pro-
bleem met de aansluiting nog niet ondervonden. In elk geval zijn het koren
waartoe jongeren zich (nog steeds) aangetrokken voelen. Er is geen probleem
om nieuwe, jonge leden te werven.

"°' Na de opheffing van ResponZ maakten 1*Wtanschauung und Afythologie (Religion
enkele medewerkers van het steunpunt jonge- und Biographie 2, dissertatie Universiteit
renkoren een 'doorstart' met de stichting Dortmund). Munster enz. 2000,18-20,20.
Code-music. Deze stichting zet het werk voor -Zie hiervoor: M. Zagers. Jongerenkorenjeugd- en jongerenkoren voort.

anno  1994, een kwestie van richting, vooruit-
10' Weerktank maart 2004,2-3. gang en vooral evenwicht.... in: GB  118

(1994) 77-81, hier: 78-79.*  C. Z lier. Rockmusik als jugendliche
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Het tweede type, vaak aangeduid als 'middenkoren' of 'ritmische koren',
bestaat uit de 'jongerenkoren van vroeger'. Ooit begonnen als jongerenkoor
zijn de leden blijven hangen; de aansluiting met de jongere generatie is verlo-
ren. De kern wordt doorgaans gevormd door degenen die vroeger ook de kern
van het jongerenkoor vormden. Niet geheel uitgesloten is dat ook 'echte' jon-
geren zich bij deze groep aansluiten. De bindende factor is dan ook niet de
leeftijd, maar het repertoire.

Ten derde zijn er de profane ex-kerkkoren: koren die begonnen zijn als
parochieel gebonden jongerenkoor, maar op een gegeven moment de band met
de parochie hebben losgelaten. Dit kan een bewuste keuze zijn, maar kan ook
min of meer toevallig tot stand komen. Zo komt het voor dat oud-leden van een
jongerenkoor bij gelegenheid van een reunie elkaar vinden en opnieuw een
koor oprichten,  maar dan 'buiten  de kerk'.

Het vierde type wordt gevormd door de nieuwe jeugdkoren, bestaande uit
tieners tussen de  12 en  16 jaar.  In veel parochies blijkt het 'gat' tussen het kin-
derkoor en het aanwezige jongerenkoor of middenkoor te groot te zijn. Voor
tieners die kerkbetrokken zijn en willen zingen, wordt in sommige situaties
een jeugdkoor opgericht.

De typologie van Zagers is een dynamische. In kort bestek beschrijft hij
hoe een jongerenkoor zich kan ontwikkelen: van 'echt' jongerenkoor naar
ouder jongerenkoor en vervolgens naar middenkoor, al dan niet buiten de kerk,
waaruit, als reactie, opnieuw een jeugd- of jongerenkoor ontstaat.'07 Deze
dynamische typologie laat zien dat het criterium leeftijd weliswaar een rol
speelt ten aanzien van de aard van het jongerenkoor, maar in mindere mate van
invloed is op de typering van een koor als 'jongerenkoor'. Doorslaggevend is
met name het repertoire dat gezongen wordt. Het repertoire, en dan met name
het eigen, ritmische karakter daarvan, verbindt de vier typen jongerenkoren
met elkaar en brengt hen samen onder 66n noemer.

Het repertoire is het tweede criterium.'1 In hoofdstuk 6 zal ik nader ingaan

op het repertoire van jongerenkoren, hier volsta ik met enkele algemene ken-

w Albert Arens. vanaf de oprichting werkzaam                    "' Zie ook Weerklank maart  1998,2:  'Als je
bij LSJ/ResponZ, plaatst de ontwikkeling van tegenwoordig het woord 'jongerenkoor'
een jongerenkoor, zoals aangeduid in de dyna- gebruikt, kun je daar van alles mee bedoelen.
mische typologie van Zagers, binnen het kader Er zijn "echte" jongerenkoren en "eigenlijk
van de parochie. In een parochie, waarbij veel geen" jongerenkoren. Ze zingen Nederlandse
kinderen en jongeren betrokken zijn, zal een liturgische muziek. Engelse popmuziek of
jongerenkoor niet snel doorgroeien naar een klassieke muziek. Ze verzorgen  twee  tot  35
middenkoor. De aanwas van nieuwe, jonge missen per jaar met wel of gtan eigen liturgie.
leden is groot. waardoor oudere leden het koor ( . . . ) Wat al deze koren met elkaar gemeen
zullen verlaten. Leeftijd, en daarmee: leefwe- hebben is dat ze gJn gemengd koor zijn.
reid. is hier een belangrijk element in de iden- Dit verschil zit ondermeer in het repertoire.
titeit van het koor (interview met Albert Jongerenkoren hebben een bepaalde sound.
Arens, 26 maart 2003). Een meer swingende stijl, losser. vlotter.

Daarin hebben ze een eigen gezicht.'
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merken. In algemene zin kunnen we zeggen dat jongerenkoren voor hun reper-
toire uit zeer uiteenlopende bronnen putten: van gregoriaans tot popmuziek en
musical. Een groot deel van het repertoire bestaat uit popsongs, al dan niet met
Nederlandse tekst, en uit speciaal voor jongerenkoren gecomponeerde gezan-

gen die geent zijn op de popmuziek. Ritme is een belangrijk kenmerk, zeker
in vergelijking met het liturgisch repertoire dat gezongen wordt door de
'gewone' kerkkoren die bestaan uit volwassenen.

De wijze van liturgie vieren is het derde criterium. Bil circa twee derde van

de jongerenkoren is een tekstgroep of werkgroep jongerenviering aanwezig,

die speciaal op jongeren afgestemde vieringen maakt. * In parochies waar jon-
gerenvieringen worden gehouden, vinden deze meestal 6tn keer per maand
plaats."«

De jongerenkoren laten niet alleen een eigen muzikaal geluid horen, maar
scheppen ook een nieuwe liturgische taal. Deze taal kenmerkt zich door direct-
heid, verstaanbaarheid: inhoudelijk brengt zij de ellende en de vreugde van de
wereld ter sprake en roept op tot het nemen van verantwoordelijkheid van hen
die zich christen noemen. De toon van de jongerenvieringen is overigens in de

loop der jaren minder kritisch geworden.  In de jaren zestig en zeventig van de
twintigste eeuw klonk in de vieringen een maatschappelijke of politieke stel-
lingname door. Naar mijn indruk werd daarna de toon minder fel en verschoof
het accent meer naar het individuele, morele handelen. Vaak zijn niet het mis-
saal en het lectionarium het uitgangspunt voor de viering, maar een eigen
gevonden thema met daarbij gezochte bijbelse en niet-bijbelse lezingen. De
orde van dienst wordt waar nodig aangepast. Jongerenliturgie is, in elk geval
in haar ideale vorm, een voorbeeld van geincultureerde liturgie: zij gaat uit van
de vragen van jongeren en probeert deze vanuit Schrift en traditie te belichten.
Op treffende wijze werd dit verwoord door Evert de Jong in  1970. Zijn woor-
den lijken mij nog steeds een goede typering van wat jongerenliturgie beoogt:

Vele jongeren beschouwen de liturgie niet meer als een gebeuren, dat instituti-
oneel is vastgelegd, zodat zij zelf alleen maar bezoekers zijn, die meer of min-
der intensief gebruik maken van het aangebodene. De liturgie is iets dat zij zelf
willen ontwerpen en dragen.  (...) Op deze wijze hoopt men te bereiken, dat de
liturgie weer 'overkomt'. Want ook al richt men zich op de eerste plaats tot de
jongeren, ook vele volwassenen nemen met niet geringe voldoening deel aan
deze diensten.

Bij het ontwerpen van een jongerenmis wordt aansluiting gezocht bij de actue-

*                                                                            w Helderman en Spruit. Jongerenvieringen enJongerengroepen  en jongerenkoren,  26.
Helderman en Spruit, Jongerenvieringen en jongerenkoren, 9.
iongerenkoren. 15.
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le situaties.  (...) De jongeren zoeken  naar een vernieuwing die wortelt in deze
tijd. Zij willen zich op een authentieke wijze uitdrukken. De riten moeten daar-

om waar zijn. Zij streven naar een echt beleefbare ontmoeting van het leven

met Christus. Zij gaan uit van de stelling: de liturgie is er voor de mens en niet
de mens voor de liturgie."'

Het vierde criterium ten slotte is de groepscultuur. De onderzoeken naar jon-
gerenkoren wijzen uit dat 'gezelligheid' en 'vriendschap' een belangrijke
reden zijn om lid te zijn van een jongerenkoor. Een jongerenkoor kan zich niet
beperken tot zingen en liturgie vieren alleen, andere activiteiten (koorkamp,

112

feest, festival en dergelijke) behoren tot de eigenheid van het jongerenkoor.

Bij de andere kerkkoren (voor volwassenen of kinderen) zijn dergelijke activi-
teiten niet afwezig, maar spelen zij in mindere mate een rol. In dit verband is

de opmerking van Stefan Wesselink over verschillende typen individuele koor-
leden relevant. In zijn scriptie-onderzoek onderscheidt hij aan de ene kant
leden die bij een jongerenkoor zitten met name voor de gezelligheid en de
vriendschappen. Aan de andere kant zijn er koorleden die lid zijn met name
vanwege het zingen of het levensbeschouwelijk aspect. Beide typen moeten we
beschouwen als uitersten op een continuOm. 113

1.4.3.2 Ondersteuning en beleid
Jongerenkoren zijn geen op zichzelf staande groepen; ten minste drie kaders
of netwerken die invloed uitoefenen op het jongerenkoor, kunnen aangewezen
worden. Ten eerste functioneren jongerenkoren binnen het kader van een paro-
chie, waarbinnen zij, weliswaar in de marge van het liturgisch aanbod, een
plaats hebben verworven. Ten tweede staan zij onder invloed van beleidsin-
stanties en organisaties die specifiek voor jongerenkoren geschreven muziek
en liturgisch materiaal uitgeven. Met name kunnen hier genoemd worden de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV), het LSJ/ResponZ, diverse

uitgeverijen (met name Gooi & Sticht), de KRO en liturgische centra zoals De
Zwanenhof. Ten derde staan jongerenkoren in contact met andere jongerenko-

ren, met name door de vele festivals en zangdagen die georganiseerd worden.
In deze subparagraaf beperk ik de aandacht tot de beleidsinstanties en andere

organisaties. De festivals komen in de volgende subparagraaf aan de orde. De
parochie als kader waarbinnen een jongerenkoor functioneert, is een van de
aandachtspunten in de analyse en interpretatie van het veldwerk en zal daarom
in hoofdstuk 6 ter sprake komen.

" ' E.  de Jong,  Jongerenliturgie, in: Liturgisch '- Jongerengroepen en jongerenkoren. 26.
woordenboek supplement: Liturgische oriinta-

"' Wesselink, Hetjongerenkoor, 30-31.tie na Vaticanum II. Roerrnond  1970.26.
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Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
De Gregoriusvereniging, opgericht in  1878 ter bevordering van de beoefening
van de rooms-katholieke kerkmuziek"*, stelde zich in de beginjaren van de
jongerenliturgie terughoudend op ten aanzien van jongerenkoren en hun reper-
toire.'1' Aanvankelijk was men principieel t6gen de jongerenmis en was men
van mening dat de kerkmuziek uit de 'schat der eeuwen' voldoende aankno-
pingspunten bood om ook jonge mensen te boeien.

In 1969 wijzigde  de  NSGV haar koers: de algemene studiedagen  van  dat
jaar waren gewijd aan jongerenliturgie; de vereniging presenteerde een parti-
tuur die in haar opdracht was gecomponeerd: de bundel Levend water (1969)
met muziek van Louis van Dijk op teksten van Huub Oosterhuis, Jan Wit en
Willem Barnard.11' Ook op diocesaan niveau probeerde de NSGV enige invloed
uit te oefenen op het repertoire voor jongerenkoren. Zo werd in bisdom
Roermond een werkgroep in het leven geroepen onder leiding van A. Kurris om
materiaal te verzamelen en te bundelen."' In bisdom Den Bosch poogde het
diocesane bestuur cursussen op te zetten en nieuw repertoire te verspreiden. De
jongerenkoren reageerde echter alhoudend: men vreesde dat de Gregorius-
vereniging de jongerenkoren weer in het traditionele spoor probeerde te krij-
gen. Bovendien had men geen behoefte aan repertoirevernieuwing. liM

Pas  in 1978 kreeg dit eerste initiatief van de NSGV een vervolg. Tijdens
het congres bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Gregorius-
vereniging (22-24 september 1978) spraken Jos Hettinga  en  Ad de Keyzer,
leden van de werkgroep liturgie en liturgische muziek van het aartsbisdom
Utrecht, over het repertoire voor jongerenkoren."' Tegelijkertijd werd de par-
tituur Spelenderwijs gepresenteerd. 111, Zowel de lezing als de partituur zon een

1'. Zie voor de geschiedenis van de Neder- eigen 'kerk'-muziek. Louis van Dijk over zijn
landse Sint-Gregoriusvereniging: werk, in: GB 97 (1973) 273-274 (= De kerk

A. Vernooij, De Gregoriusvereniging en 'de zingtj
bevordering van de gewijde en liturgische                               w A. Kurris, Jongerenliturgie, in: GB 94muziek volgens den geest der kerk en met de

( 1970)  156-157 (= De kerk zingt).stiptste inachtneming der kerkelijke wetten',
1878-2003, in: 7>Wecta 12 (2003) 228-253. "* N. de Goe(le, Bijeenkomst leiders jongeren-

v Zie Bot, Zingt allen mee,  1242-1243.
koren van het bisdom Den Bosch zaterdag 30
mei 1970 Den Bosch. in: GB 94 (1970) 213-

11. L. van Dijk e.a., Levend water Fiyfgeeste- 215 (= De kerk zingt).
lijke liederen voor eenstemmig koor. tweede en            „4

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
derde  stem  ad  libitum,  met  of zonder  volks-

1878- 1978.  Congresboek  bij  de viering van
zang. Begeleiding van piano, gitaar en slag- het eeuwfeest  22  t/m  24 september  1978,werk. Utrecht  1969.  Bespreking door N. de 's-Hertogenbosch. 41. De tekst van de tezingGoe(le in:  GB 94 (1970)  10-12.  In  1970 ver- van Hettinga en De Keyzer is te vinden in hetschenen  nog twee partituren voor jongeren- Gregoriusblad: Hettinga en De Keyzer, Hetkoor van Louis van Dijk: Haar blwi u met uw

repertoire voor jongerenkoren.wonderen en Mensen van God. Zie de bespre-
king door A. Vernooij. in: 68 94 (1970) 267-              '> Zie GB 102 (1978) 148 en 216-218. De par-
268 (= De kerk zingt) Enkele jaren later had tituur Spelenderwo's werd samengesteld door
Van Dijk overigens spijt van zijn composities de werkgroep liturgie en liturgische muziek
voor jongerenkoor. zie: R Visser. Kritiek op van het aartsbisdom Utrecht. een bisdom
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uiting van een poging te komen tot een 'liturgisering' van de jongerenkoren,
zoals blijkt uit de introductie op de lezing van Hettinga en De Keyzer in het
congresboek:

(...) het gegeven dat voor zowel jongeren als ouderen een nieuwe fase van

bezinning is aangebroken na een meer of minder frisse wind die er door de
kerk gewaaid heeft. Deze nieuwe fase komt duidelijk aan het licht wanneer je
ziet hoe in de afgelopen tien jaar het repertoire van jongerenkoren wordt uitge-
zuiverd. Wat vroeger (amper 10 jaar terug) nogal denigrerend genoemd werd
'Beatmis', kom je zelden nog tegen. Integendeel. Het jongerenkoor-repertoire
zoekt naar andere wegen en het lijkt erop dat de weg waarlangs gegaan moet
worden geen doodlopende is.
Het blijkt dat de behoefte aan verschillende muzikale vormen erg groot is. En
daarin staat het jongerenkoor niet alleen. Sterker nog: elk koor dat zich serieus
wil inzetten voor de liturgie zal zichzelf bewust zijn (moeten zijn) dat de liturgie
op bepaalde momenten vraagt om bepaalde vormen.'2,

Na de partituur Spelenderwijs werd door de Gregoriusvereniging geen beleid
uitgezet dat zich specifiek richtte op jongerenkoren.122 Wel participeerde de
NSGV in de uitgave van enkele partituren (zie kadertekst A-2, p. 57). Een uit-
zondering hierop vormt de Bredase afdeling van de Gregoriusvereniging. Hier
werd begin jaren negentig onderzoek gedaan naar de jongerenkoren in het bis-
dom en nagedacht over de richting waarin deze koren zich zouden moeten ont-
wikkelen.113

Uitgeverijen
Uitgeverij Gooi & Sticht heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming van
een eigen repertoire voor jongerenkoren.  Zo gaf zij diverse partituren uit (zie
kadertekst A-2) en verzorgde de uitgave van het tijdschrift Servicemap voor
jongerenliturgie. De Servicentap was een initiatief van een projectgroep voor
jongerenliturgie uit het aartsbisdom Utrecht. Deze projectgroep gaf in 1969 en
1970 zelf de Servicemap uit, Gooi & Sticht nam deze uitgave  in 1971 over.,1+

waarin opvallend veel jongerenkoren actief .
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging

zijn. Zie hiervoor: Helderman en Spruit. Bisdom Breda,  Franje offundament.  Notitie
Jongerenvieringen en jongerenkoren, 11. over en voor de Jeugd- en Jongerenkoren in

het Bisdom van Breda. Breda  1993."' Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
1878 1978. Congresboek. 41. i Vaar  1971  gaf Gooi & Sticht materiaal voor

jongerenliturgie uit in de IVerkinap voor litur-
" Zie ook de opmerking van Chris Fictoor,
voorzitter van de NSGV  van  1995 tot 2000,  in gie (1966-1996). Na 1971 wijdde de Werkmap

Weerklank oktober  1997.3:  'De jongerenkoren
nog 66n aflevering aan het thema 'liturgie en
jongeren': 21 (1987) aflevering 4.kunnen zichzelf gelukkig prima redden.
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In  1997 ging het tijdschrift ter ziele'" en bracht de uitgever elk jaar een boek
ten behoeve van de jongerenliturgie op de markt: Een jaar de tijd. liturgisch

materiaal voor jongemnvie,·ingen (drie delen, 1997-1999) en Ifilt dan  wel,
suggesties voor vieringen met kinderen en jongeren (drie delen, 2000-2002).
Na deze twee series jaarboeken gaf Gooi & Sticht geen materiaal ten behoeve
van jongerenvieringen meer uit. Zowel in de Service,nap als in de jaarboeken
verschenen nieuwe composities.

Landelijk Steunpunt Jongerenkoren
Het  LSJ  is  eind 1994 opgericht en heeft, in gewijzigde  vorm en organisato-
risch verband, voortbestaan tot begin 2004. Het Steunpunt verzorgde op diver-
se wijzen dienstverlening aan jongerenkoren. 116 Vanaf de oprichting  werd  het
LSJ bemenst door Albert Arens die samen met onder anderen Marijke van der
Ouderaa de dienstverlening verzorgde. Arens geeft in een artikel in het
Gregoriusblad duidelijk aan waarom het LSJ is opgericht, ik citeer hem:

Lange tijd werden de jongerenkoren vanuit de traditionele kerkmuziek be-
schouwd als een randgebeuren van voorbijgaande aard. Muzikaal en liturgisch
was het jongerenkoor immers inferieur aan het gemengd koor. Natuurlijk was
het aardig dat de jongeren op hun eigen wijze missen verzorgden, maar cultu-
reel gezien sloot het niet aan bij de rijke traditie van de Rooms-Katholieke
kerkmuziek.
Om deze reden krijgt een jongerenkoor niet dezelfde ondersteuning als de
meer traditionele koren. Als gevolg hiervan zijn de jongerenkoren geisoleerd
geraakt, is er nauwelijks ter zake kundig geschoold kader voorhanden en is er
weinig op jongeren gericht kwalitatief repertoire voorhanden. Hoewel het jon-
gerenkoor sociaal gezien een onmisbare plek vormt waar jongeren zichzelf
kunnen zijn binnen de parochle om op een leeftijdseigen manier met muziek
en spiritualiteit te experimenteren, worden initiatieven vanuit de jongerenkoren
nog steeds niet serieus bezien.12,

Arens heeft met name ingezet op de ontwikkeling van repertoire voor jonge-
renkoren. de professionalisering van dirigenten en de oprichting van het
Nationaal Jongerenkoor als 'voorbeeldkoor' en tevens als kweekvijver voor
goede, talentvolle zangers. In kadertekst A-3 (p. 58) geef ik een overzicht van
belangrijke activiteiten en uitgaven van het LSJ. Dit overzicht ontleen ik aan

"  In 1987 verscheen een verzamelbundel met " A. Arens. LSJ: Landelijk steunpunt voor
materiaal uit de Senicemap: H. Harmsen e.a. jongerenkoren. in: GB 123 (1999) 145-148.
(samensteHing), Bewezen diensten· liederen,

' Arens. LSJ, 145leksten, gebeden voor longerenliturgie. Hi\ver-
sum 1987.
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de nieuwsbrief van het LSJ, Weerklank, 24 keer verschenen in de periode
januari 1995-maart 2004.

1.4.3.3 Festivals

Naast de vele festivals en korendagen die georganiseerd worden door individue-

le jongerenkoren, vaak bij gelegenheid van een jubileum, zijn er drie grotere fes-
tivals die hier genoemd kunnen worden. Ten eerste is er het Nationaal

Jongerenkorenfestival te Rijsbergen, dat in 2004 voor de vijftiende maal georga-
niseerd werd. Kenmerkend voor dit festival is het competitie-element: jongeren-
koren worden beoordeeld door een vakjury en strijden om de eerste plaats in de
A- of B-competitie. Hierdoor is het niveau van de deelnemende jongerenkoren in
de loop der jaren gestegen. Bovendien stelt Rijsbergen jaarlijks een bundel
samen met verplichte werken, waardoor dit festival een belangrijke invloed uit-
oefent op het repertoire van jongerenkoren en zo een bijdrage levert aan de ver-

spreiding van muziek die specifiek voorjongerenkoren geschreven is. De bundel

verplichte werken bevat doorgaans enkele composities uit de uitgaven van
LSJ/ResponZ en een tekst van Marcel Zagers, waarbij de jongerenkoren zelf de
muziek kunnen schrijven.

Een tweede jaarlijks terugkerend festival is het Jongerenkorenfestival van

Poeldijk, met name voor koren uit de provincies Zuid- en Noord-Holland en
Utrecht. Poeldijk is het oudste, nog bestaande festival. In 2003 werd het voor de
achtentwintigste keer georganiseerd. Kenmerkend voor dit festival is dat de win-
naar wordt gekozen door een publieksjury, die bestaat uit leden van de deelne-
mende koren. Er is wel een vakjury aanwezig, maar deze wijst geen winnaar aan,
maar beperkt zich tot het uitbrengen van een adviserend rapport. 11,

Ten derde kan genoemd worden het Internationaal Jongerenkorenfestival te
Veldhoven (International Youth Choir Festival).n' Dit festival richt zich op jonge-
renkoren uit binnen- en buitenland en wordt om de drie jaar georganiseerd. Het
eerste festival vond plaats in  1986, in 2004 werd het voor de zevende maal geor-
ganiseerd. Overigens moet bij dit festival de aanduiding 'jongeren' ruim opgevat
worden: niet alleen jongerenkoren zijn welkom, maar ook studentenkoren, gos-
pelkoren, popkoren en dergelijke. De leeftijd van de leden dient bij voorkeur te

liggen tussen  13 en 30 jaar, maar hier zijn geen strikte regels aan verbonden.

I' ln  2001  werd deze formule gewijzigd, zie ':' Zie www.iyf.nl
11+erklank maart 2002.6.
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Onderzoeksgegevens
A-1   TAIZEVIERINGEN IN NEDERLAND,

EEN IMPRESSIE'"

Gegevens ontleend aan www.cuci.nl/-bollen/gebedsbijeenkomsten.htm
(geraadpleegd  op  11  en  16 februari  2004),  tenzij anders vermeld.  De zeven
door Taiza erkende jongerengebeden worden hieronder niet genoemd.

Aalsmeer Taizdvieringen voor jongeren in het Karmelklooster.
Almere Vieringen met de liturgie van Taiz6, maandelijks in aun van de

kerken van Almere (zie www.kerkplein-almere.nl).
Amstelveen Oecumenische meditatieve viering (Taizdviering), elke tweede

zondag van de maand in de Handwegkerk.
Amstelveen Meditatieve viering a la Taiza, elke woensdagavond in de

Bankraskerk.
Apeldoom Taiz6vieringen, elke derde zondag van de maand in de

Emmanuelkerk.

Apeldoorn Taiz6vesper, derde zondag van de maand in De Drie Ranken

(zie www.3ranken.nD.
Baarn Taizadiensten in de Paaskerk (zie www. paaskerk.nl).
Berkel
en Rodenrils Taizdvieringen, twee maal per jaar (www.taize-zuidholland.nl).
Breda Taiz ebedsdienst, elke donderdag in de St.-Joostkapel

(zie www.taizeinbreda.nD.
Bussum Taiz6vesper, enkele malen per jaar, in de Mariakerk (parochieblad

In-Formatie, januari 2004).
Dedemsvaart Taiz6viering, enkele malen per jaar.
Den Haag Tai vieringen. eens in de twee maanden in de Christus

Triumfatorkerk (zie ook www.christustriumfatorkerk.nl/Activiteiten).
Den Haag Taiza-avondgebed, elke vrijdag in de Stilteruimte van de

Zorgvlietkerk.
Den Hoorn Taiz6vieringen, elke eerste zondag van de maand in de parochie-

kerk van de H. Antonius en H. Cornelius.

130 voor een overzicht van vieringen in Belgie,
zie: http://members.lycos.nl/jeugdpastomalbe,
doorklikken naar Taiz6.
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Deurne Taiz6viering, elke derde maandag van de maand in de winterkapel
van de St. Pauluskerk.

Deventer Taizdviering, elke woensdag in de Broederenkerk.
Dordrecht Oecumenische meditatie stilteviering in de geest van Taiz6, elke

eerste zondag van de maand in de huiskapel Karmel.
Dronten Taizddiensten, enkele malen per jaar op zondagmorgen in de Open

Hof.
Eindhoven Meditatieve viering in de geest van Taiza, elke donderdag in de

Stadskerk St. Cathrien.
Enschede Taizaviering, elke tweede woensdag van de maand in de

Opstandingskerk.
Gouda Taiz6 singings, enkele malen per jaar in de Veste.

Groningen Taizdvesper, een maal in de twee maanden, op de vierde zondag
van de maand in de Martinikerk (zie www.gspweb.nl onder
'Vieringen'. GSp is het Groninger Studentenpastoraat).

Harderwijk Taizddienst, een maal per jaar in een van de kerken van de

Samen-op-weg gemeenten Harderwijk (zie www.sowharderwijk.nl).
Haaksbergen Taizaviering, elke eerste woensdag van de maand in het

Wiedenbroek.
Heerlen Gebedsgroep met liederen uit Taiza, tweewekelijks op dinsdag-

avond in de Gerardus MaJellakerk.
Hilversum Taizdviering, eens in de twee maanden op zondag in dan van de

kerken in Hilversum.

Hoofddorp Taizddiensten, elke twee maanden op zondag in De Uchtkring.
Hoofddorp Taizavespers, maandelijks op donderdagavond in De Ark.
Houten Taiza Jongerengebed, elke eerste zondag van de maand in de

RK-kerk.
Kesteren Taizddiensten, ongeveer een maal per maand op zondagavond in

de Voorhof (zie www. sowkesteren.nl).
Karnpen Taizaviering, elke derde zondag van de oneven maanden in de

Open Hof (zie ook www.openhofkampen.nl).
Leersum Vesperviering met Taizaliederen, een maal per maand in de

Andrieskerk (zie www.heuvelrugkerken.nl/taizevesper.htrn).
Leiden Taiz6vieringen, elke tweede zaterdag van de maand in het

Stiltecentrum van de Regenboog.
Leiden Taizdviering, maandelijks in het gebouw van de Leidse Studenten

Ekklesia.
Lochem Taizdstilteviering, elke eerste zondag van de maand in de

Remonstrantse Kerk.
Loosdrecht Taizavieringen, niet regelmatig, in de gereformeerde kerk.
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Maastricht Taizavieringen, elke eerste zondag van de maand in de
St. Janskerk.

Nieuwegein Taiz6viering, georganiseerd door de protestantse kerk van
Nieuwegein-Noord, elke tweede zaterdag van de maand in de

Dorpskerk.
Nijmegen Taizdviering, elke tweede woensdag van de maand in het

Stiltecentrum op de Erasmuslaan.
Nuenen Taiz6vesper, elke eerste zondag van de maand in het Van Gogh

Kerkje.
Oldenzaal Taizddiensten, niet regelmatig, in de Hofkerk.
Oosterwolde Taizdvieringen, elke laatste woensdag van de maand in de

RK Parochiekerk.
Puuen Taizadienst, elke eerste zondag van de maand in de

Gereformeerde Kerk (gelezen op: www. regio-putten.n!/
kerknet/andreaskerk/andreasbode/andreasbode_03-09.htm.).

Rijswijk Taiz6viering, elke laatste vrijdag van de maand in de
Bernadettekerk.

Rotterdam Stilte-viering in de geest van Taize, in de Vredeskerk

(E-mail Joke van Rosmalen, 27 november 2001).
Rotterdam Taizd-avondgebed, enkele malen per jaar in de oud-katholieke

Paradijskerk, verzorgd door het 'In de wolken koor'
(zie www.paradijskerk.nl onder 'kerkdiensten').

Sint Pancras Taizadienst, enkele malen per jaar in de Gereformeerde of de
Hervormde kerk (zie www.sint-pancras.nl/gereformeerdekerk onder
'Vieren' en 'Eredienst').

Tilburg Meditatieviering in de geest van Taizd, elke laatste dinsdag van de
maand in het stiltecentrum van de Elimgroep
(zie www.elimgroep.nl onder 'Actueel').

Utrecht Taizaviering, iedere woensdag in de kapel van Cunera (Nieuwe
Gracht 32) is er ruimte voor stilte, liederen (met name uit Taiz6) en
teksten; aanbod van de Oekumenische Studentengemeente
Utrecht (zie www.eug.studver.uu.nl onder 'Activiteiten' en 'Zet in je
agenda').

Venlo Taizdvieringen, elke laatste zaterdag van de maand in de

Jongerenkerk.
Voorburg Huisviering volgens de liturgie van Taiz6, elke laatste zondag van

de maand bij de familie Van Essen.

Voorburg Taiz6vieringen, een maal in de twee maanden op zaterdag in de

Koningskerk (gelezen op www.christustriumfatorkerk.nl/Activiteiten
d.d. 16 februari 2004).
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Zoetermeer Tai viering, elke eerste zondag van de maand in de Nicolaaskerk.
Zwolle Taiz6viering, een maal in de twee maanden op zondag in Zwolle-

Zuid. Voor wie wil is er een Taiza Eetcafd met gezamenlijke maal-
tijd voorafgaand aan de viering (zie www.oosterkerk.nl onder
'Werkgroepen').

A-2 PARTITUREN VOOR JONGERENKOREN 131

1964 Jeugd zingt God lof / m.: C. van Overbeek; t.: W Barnard en

H. Oosterhuis, Utrecht: Wed. J.R. van Rossum
1966 Emmausmis, mis in dixieland / m.: negrospirituals; tekstbewerking:

L. Bijl en R de Cock; Utrecht: Wed. J.R. van Rossum
1968 Jongeren zingen God lof / m.: C. van Overbeek; t.: L Baet en R Hermans

Utrecht: Wed. J.R. van Rossum
1969 Levend water'u / m.: L van Dijk; t.: H. Oosterhuis e.a.

Utrecht: Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
1969 Een uur vrede / m.: J. Raas; t.: J. Duin

Hilversum: Gooi & Sticht
1969 Aarde en adem / m.: J. Stokkermans; t.: J. Duin

Hilversum: Gooi & Sticht
1970 Mensen van God / m.: L. van Dijk en G. van Leeuwen; t.: H. Oosterhuis

e.a. Hilversum: Gooi & Sticht
1970 Planken voor een stal / m.: J. Stokkermans; t.: H. Beex, J. Duin en

H. Verbeek Hilversum: Gooi & Sticht
1970 Waar blijft U met uw wonderen / m.: L. van Dijk; t.: H. Beex

Hilversum: Gooi & Sticht
1971 Vogelvrij / m.: G. van Leeuwen; t.: H. Jongerius

Hilversum: Gooi & Sticht
1978 Spelenderwijs / m.: A. de Keyzer e.a.; t.: K. Pannekoek e.a.

Hilversum: Gooi & Sticht i.s.m. werkgroep liturgie en liturgische muziek
aartsbisdom Utrecht.

1987 Overal vandaan / m.: A. van Sleuwen e.a.; t.: J. Verhoef e.a.

Hilversum: Gooi & Sticht
1992 Adem en hartslag / m.: B. Borgers e.a.; t.: S. Bellemakers e.a.

Baarn: Gooi & Sticht, tot stand gekomen op initiatief en onder auspician

"' Niet opgenomen zijn de afzonderlijke liede- parochierepertoire, onder andre 'Wij hebben
ren uitgegeven door Annie Bank in de jaren voor u gebeden' van H. Bea en Fl. van der
zeventig (liederen op muziek gezet door onder Putt (zie Gezangen voor Litwgie 654). Zie
anderen Albert Cox en Floris van der Putt). ook: A. Vernooij, De muziek van Albert Cox
Deze liederen waren niet specifiek voor jonge- in: GB 96 (1972) 4749 (- De kerkzingl).
renkoren bestemd. Enkele van deze liederen "' N. de Goede, Nieuwe liturgische muziek,hebben een plaats gekregen in het algemene in: GB 94 (1970) 10-12.
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van een landelijke projectgroep waarin participeren: de Theologische
Faculteit Tilburg, de Universiteit voor Theologie en Pastoraat Heerlen, het
Diocesaan Pastoraal Centrum Breda, NSGV, KRO en de Federatie van de
Katholieke Centra voor Levensvorming.'33

1992 Van tijd tot tijd / m.: M. Effing e.a.; t.: R. Mes en M. Zagers.

Heeswijk: Uitgeverij Abdij van Berne.
1995 Om aanwezigheid / m.: W Blonk, W Ruessink, J. Siemensma;

t.: M. Zagers. 21 Vaste gezangen, uitgegeven bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van het liturgisch centrum De Zwanenhof in Zenderen
i.s.m. Pastoraal Centrum voor Overijssel; uitgegeven door Gooi & Sticht.'34

1996 Getuigen van licht / m.: A. Arens e.a.; t.: M. de Bruijne e.a.

14 gezangen geschreven bij bijbelperikopen, uitgebracht door Gooi &
Sticht op initiatief van KRO, NSGV en Fonds voor Uturgische Gezangen.'35

A-3 ENKELE ACTIVITEITEN EN UITGAVEN VAN
HET LANDELIJK STEUNPUNT
JONGERENKOREN / RESPONZ

Activiteiten
september 1995 Eerste dirigentenweekend, werd jaarlijks georganiseerd
1998 Oprichting Nationaal Jongerenkoor

oktober 1998 Seminar voor componisten en tekstschrijvers
oktober 1999 Werkdag tekstschrijven voor jongerenkoren
oktober 1999 Seminar componeren voor jongerenkoren
apa 2000 Oecumenische zangdag i.s.m. Universal Songs

augustus 2000 Reis voor jongerenkoren naar de Wereldjongerendagen in Rome
november 2000 LSJ-ledendag met o.a. repertoire-beurs
april 2002 Zangdag in Tilburg

oktober 2002 Zangdag in Leiderdorp
maart 2003 Zangdag in Hoorn
mei 2003 Compositiewedstrijd 'Daar ga ik voor'
oktober 2003 Landelijk middenkorenfestival te Emmeloord

Partituren
1995 Sporen naar God.

1998 Eenvoudig lied voor jongerenkoren 1 (openingsliederen).

1998 Vuur en vlam: LSJ geschenkbundel 1998.

" N. Baas, Adem en Hartslag, in: 1;2rk,nap " M. Hoondert, Getuigen van licht, in:
voor liturgie 29 (1995) nr. 1, 47-49. GB 122 (1998) 55-57.

'w A. Govaart en B. Stolwijk, Om aanwezig-
heid, in: GB 121 (1997) 174-179.
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1999 Eenvoudig lied voor jongerenkoren 2 (geloofsbelijdenissen):35

1999 De passie van Lucas (musical).

2000 Eenvoudig lied voor jongerenkoren 3 (slotliederen).

2000 Met eigen ogen: twaalf liederen op teksten van Huub Oosterhuis.'37

2000 Weerloos en van licht (kerstbundel).

2002 Sporen naar God-2.

2002 Eenvoudig lied voor jongerenkoren 4 (korte gezangen).1

2002 Samen onderweg. Liederen en gebeden (sat'nenzangbundel).

  E. Basemans, Eenvoudig lied, in: GB 125 "' A. van Baest, De kracht van de eenvoud.

(2001) 128-129. Nieuwe muziek voor jongerenkoren, in:
GB 126 (2002) 77-82.
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2.    Onderzoeksdesign,
methode en bronnen

In het voorgaande hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen geLxpliciteerd en is het
onderzoeksveld geschetst. Centraal staan de ritueel-muzikale bewegingen in
de marge van de parochie die gekenmerkt worden door een eigen repertoire:
de gregoriaanse gezangen, de muziek van Taizt en het eigen repertoire van de
jongerenkoren. We bekijken deze repertoires en de rituele context waarin ze
functioneren vanuit het perspectief van de liturgische inculturatie. Het begrip
inculturatie is een complex en inmiddels ook niet onomstreden begrip, dat ik
in hoofdstuk 3 nader zal uitwerken. Als voorlopige werkdefinitie hanteer ik
hier de omschrijving van Gerard Lukken die inculturatie definieert als 'de
dynamische relatie tussen de christelijke boodschap en de cultuur."

In deze studie gaan we op zoek naar de kwaliteiten die in de genoemde
ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie aanwezig zijn, van-
uit de intuitie dat deze kwaliteiten - in elk geval ten dele - een belangrijke bij-
drage kunnen leveren aan de inculturatie van de liturgie in het algemeen. Om
hierover in evaluatieve zin iets te kunnen zeggen (in welke zin dragen grego-
riaanse schola's, Taiztgroepen en jongerenkoren bij aan de inculturatie van de
liturgie?) zijn allereerst een beschrijving, analyse en interpretatie nodig. Wat
zijn de activiteiten die plaatsvinden, hoe gaan de zangers om met muziek, in
welke rituele context functioneert de muziek, hoe spreken de zangers over het
muzikale repertoire en het rituele kader, welke betekenissen kennen zij toe aan
datgene wat zij doen?

Deze vragen worden aan de orde gesteld in het kader van het liturgieweten-
schappelijk onderzoek dat aansluiting zoekt bij het platform van de ritual stu-
dies. Dergelijk onderzoek kenmerkt zich door een open en explorerende bena-

dering van liturgie als onderdeel van een sociale, culturele, antropologische en
rituele context. We kunnen spreken van een integraal liturgiewetenschappelijk
onderzoeksdesign, waarin antropologische en theologische benaderingen van
de liturgie bijeengehouden worden.2

' G. Lukken, Inculturatie van de liturgie.
,

R Post, Interference and intuition: on the
Theorie en praktijk, in: J. Lamberts. Lim'xie characteristic nature of research design in
en inculturatie. Verslagboek van het twaa'fde liturgical studies, in: Questions liturgiques /
liturgiecolloquium van het Liturgisch Instituw Studies in liturgv 81 (2000) 48-65. Idem,
van  de  K.U.  Leuven -  oktober  1995 (Nike- Rituell-liturgische Bewegungen: Erkundungen
reeks nr. 37). Leuven/Amersfoort  1996, 15-56, von Trends und Perspektiven, in: A. Gerhards
22-23. en B. Kranemann (Hgg.). Christliche
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In dit hoofdstuk zal ik ten eerste ingaan op het platform van de ritual  studies.
Vervolgens wordt het in deze studie gehanteerde liturgiewetenschappelijk
onderzoeksdesign beschreven. Ten derde ga ik in op de eigen aard van de
gehanteerde onderzoeksmethoden. Tot slot presenteer ik de bronnen die in het
onderzoek gebruikt zijn en die uiteraard nauw samenhangen met het object
van onderzoek, het onderzoeksdesign en de onderzoeksmethoden.

2.1 RITI. L STLIDIES

In de ritual studies worden rituelen, zowel religieuze als niet-religieuze, van-
uit een veelheid aan invalshoeken en methoden benaderd. We kunnen spreken
van een platform waar onderzoekers van verschillende disciplines elkaar tref-
fen.'  De toenadering in deze dissertatie tot de ritual studies staat op 66n lijn
met de ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia binnen de liturgie-
wetenschap hebben voorgedaan.' Met name de 'ontdekking', in de context van
de Liturgische Beweging', van de liturgie als een breed, veelzijdig en complex
onderzoeksobject is in dit kader van belang. Liturgie is meer dan een boek«; zij
bestaat uit een reeks van menselijke activiteiten: woorden, gebaren, beelden,
muziek, en is nauw verbonden met de basale, algemeen-menselijke ritualiteit.

Begrabnisliturgie und sakulare Gesellschaft M. Kluckener en B. Kranemann (red.).
(Erfurter Theologische Schriften). Leipzig Liturgiereformen: historische Studien m einem
2002,25-60. bleibenden Grund:ug des christlichen

Gottesdienstes (LQF 88.1-2). Munster 2002' Zie voor een overzicht van dit platform (met name deel 2: Liturgiereformen seit der(indeling in sectoren. betrokken onderzoekers, Mitte des 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart).belangrijke studies) met speciale aandacht
J. Lamberts. Paus Pius X en de actieve deelna-voor de interactie met de liturgiewetenschap: me. in: 7Udschrift voor hturgie 71 (1987) 293-R Post, Personen en patronen. 306. Idem, Dom Lambert Beauduin en hetLiteratuurbericht liturgiewetenschap, in:

Praktische theologie 28 (2001) 86-110,89-90. begin van de Liturgische Beweging, in:
Jaarboek voor  liturgie-onderzoek 8  4 \991)Idem. Ritual Studies. Einfuhrung und
235-271. Idem, Pius Parsch (1854-1954) enOrtsbestimmung im Hinblick auf die
het 'Volksliturgisch apostolaat'. in: Tijdschrift

Liturgiewissenschaft, in: Archiv fur
Liturgiewissenschaf 45 (2003) 21-45. voor /iturgie 77  ( 1993) 151-162. Vanuit het

perspectief van de liturgische muziek:  R.  Bot,
* G. Lukken, Ontwikkelingen in de liturgieM·e- Zingt allen mee.  65 jaar Liturgische en
renschap:  balans  en  perspectief (Liturgie in Kerkmuzikale Beweging in Nederiand. Een
perspectief 1). Heeswijk-Dinther 1993.14-17. liturgie-documentaire studie naar de ontwik-
Post, Interference and intuition. Idem, keling  en  het  liturgisch.functioneren  van  de
Personen en patronen. M. Barnard en R Post rooms-katholieke kerk,nuziek in Nederland van
Cred.). Ritueei bestek. Antropologische kern- 1903  toI en met  1969  onder  invioed van de
it·oorden van de hturgie. Zoetermeer 2001 idealen van de Liturgische Beweging (disserta-
(met name de Inleiding, 9-16). tie Theologische Faculteit Tilburg;

Kerkmuziek en Liturgie 12). Utrecht/Kampen' Voor de Liturgische Beweging zie onder
2003.andere: B. Kranemann, Schwerpunkte liturgie-

wissenschaftlicher Forschung im 20. «Zie de programmatische titel van  het boekJahrhundert, in: W Ratzmann (red.). Grenzen van Lawrence Hoffmann: Beyond the text.uberschreiten. Profile und Pei·spektive de,
A hohstic approach to htuigy. Bloomington

Lim,giewissenschan (Beitriige zur Liturgie
und Spiritualift 9). Leipzig 2002,67-80.

Ind. 1987. Dit boek handelt over rituelen in
het jodendom.
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Niet alleen deze antropologische basis van liturgie kreeg ruimere aandacht,
maar ook de culturele context waarin liturgieEn opkomen en zich voordoen:

liturgie is nauw verbonden met een bepaalde gemeenschap en een bepaalde
tijd.' Om het besef van de sociale, culturele, antropologische en rituele context
van de liturgie in de terminologie zichtbaar te maken introduceerde Paul Post
de tautologische omschrijving 'ritueel-liturgisch: waarin duidelijk wordt dat
elke liturgiestudie ook een rituele studie is.'

Door de antropologische wending en de inbedding van de liturgie in de
brede context kreeg men oog voor niet-officiele vormen van liturgie en voor
niet-vastgelegde aspecten. Naast aandacht voor vastgelegde orden van dienst

zag  men  nu ook nieuw opkomende rituelen ('emerging ritual' r, particuliere
gebruiken bij onder andere huwelijk en eerste communkl en volksreligieuze
rituelen zoals processies en bedevaarten."

Het besef van de complexiteit van het object van de liturgiewetenschap, de
verbreding van dit object en de ontdekking van de antropologische en culture-
le context van het liturgisch handelen hebben geleid tot het inzicht dat aan dit
object alleen recht kan worden gedaan vanuit een diversiteit aan methoden en
benaderingswijzen. De liturgiewetenschap moet in voortdurend contact staan

G. Lukken, Rituelen in oven,loed. Een kriti- Harskamp e.a., De religieuze ntis in Neder-
sche bezinning op de plaats en gestalte van land. Thesen over de versterving en de weder-
het christelijke ritueel in onze cultitur. Baarn geboorte van de godsdienst. Zoetermeer 1998.
1999,1 18-122. Zie ook: C. Valenziano. 47-55. R Post en WM Speelman, De Afadon-
Liturgy and anthropology: the meaning of the na van de Bilenkorf Bewegingen op de rituele
question and the method for answering it. in: markt (Liturgie  in perspectief 9).  Baarn  1997.
A.J. Chupungco (ed.). Handbook for liturgical C. Rosseels. Rititelen vandaag.
studies. Volume 11:  Fundamental liturgy. Antwerpen/Baarn   1995.
Collegeville 1998.189-225. Indit Handbook ' ' J. Pieper en R Post, Rituele veranderingenfor Liturgical Studies. uitgebracht vanuit het met betrekking tot de huwelijkssluiting. Eenpauselijk liturgisch instituut te Rome, schrijft onderzoeksvoorstel. in: Jaarboek wor litur-
Crispino Valenziano, daarbij M.-D. Chenu

gie-onderzoek  11C 1996) 136-163. Zie met
parafraserend (p. 194): 'Forms of worship are
the products of the temperaments. mentalities.

name p. 137-152. Naast veranderingen met
betrekking tot de huwelijkssluiting besteden

passions, and needs of human beings, depend- de auteurs ook aandacht aan rituele verande-ing on the cycles of civilization.
ringen rond sterven. dood en uitvaart. en aan

' R Post, Life cycle rituals: a ritual-liturgical rituele vernieuwing binnen domeinen als fami-
perspective, in: Questicins liturgiques f Studies lie en gezin. arbeidssector, openbare feestcul-
in liturgy 83 (2002) 10-29. Op p. 16 schrijft tuur. R Post en L. van Tongeren. Het feest van
Post: 'Here liturgy is not only put in the de eerste communie. Op zoek naar de identi-
broader context of rituality more consistently teit van het christelijk ritueel, in: K.-W Merks
and systematically, thereby declaring liturgical en N. Schreurs (red.), De passte van een
study to be a ritual study, but one can also grensganger. Theologie aan de vooravond van
hear the double context of human and cultural het derde millennium. Baarn 1997,249-264.
conditions.' " RJ. Margry en C. Caspers (red.).
' R. Gnmes, Reading. writing and ritualizing Bedevaartplaatsen in Nederiand, 3 delen.
Ritual  in Active,  liturgical. and public places. Hilversum/Amsterdam  1997-2000.  R  Post,
Washington DC 1993.23-38. N. Mitchell, J. Pieper en M. van Uden. The modern pil-
Opkomende nieuwe riten in de hedendaagse grim. Multidisciplinary explorations of christi-
cultuur, in: Concilium 31 C 1995) 138-147. an pilgrimage (Liturgia condenda 8). Leuven
R Post. Het rituele perspectief. in: A. van 1998.
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met disciplines als de sociale wetenschappen, de cultuurgeschiedenis, de kunst-
geschiedenis, de muziekwetenschap, de theaterwetenschap, de linguistiek, de
archeologie, de semiotiek, de antropologie, de etnologie en de godsdienstwe-
tenschap. Juist de ritual studies vormen een platform voor al deze disciplines,
een podium waarop rituelen multidisciplinair bestudeerd kunnen worden.

De ritual studies kwamen aan het begin van de jaren zeventig van de twin-
tigste eeuw op in de Verenigde Staten. Het was en is nog steeds een multidis-
ciplinaire onderneming, een platform waarop uiteenlopende personen en inte-
ressegroepen elkaar ontmoeten. Belangrijk voor de verdere profilering van de
ritual studies was de oprichting van het tijdschrift The Journal of Ritual
Studies  in  1987, door onder anderen Ronald Grimes.'z In dit tijdschrift ligt de
nadruk op de beschrijving en analyse van rituelen uit vele, vaak niet-westerse
culturen en op vragen naar de betekenis ('meaning', 'power') van rituelen.  Er
is betrekkelijk weinig aandacht voor de rooms-katholieke liturgie en voor ritu-
eel-muzikale repertoires.

Binnen de ritual studies bestaan diverse richtingen waarin op uiteenlopen-
de wijzen het samenspel van disciplines vorm krijgt. We treffen er met name
vier groepen aan: godsdienstwetenschappers, antropologen, liturgisten en
mensen uit de wereld van de performance zoals theaterwetenschappers. Ten
aanzien van het deel van het platform waar de interactie met de liturgieweten-
schap plaatsvindt, onderscheidt Paul Post vier sectoren." len eerste noemt hij
de 'ritologen', een groep van sterk op theorie en methode gerichte onderzoe-
kers. Hier worden onder meer vragen gesteld naar de herkomst van rituelen, de
verhouding tussen rite en mythe en wordt gezocht naar een definitie van 'ritu-
eel'.

Ten tweede is er een groep onderzoekers die ritualiteit bestudeert vanuit
concrete casussen. Met name het werk van Grimes kan hier genoemd worden.
Theorievorming vindt plaats op basis van de rituele praktijk.'+

In de derde sector wordt het rituele handelen in de volle breedte gepeild

met het oog op de christelijke liturgie. Namen die hier genoemd kunnen wor-
den, zijn die van Arno Schilson", Rudolf Englert'« en Paul Post" zelf. In deze

' Voor Ronald Grimes en de ritual studies zie: 46/2 (1996) 94-109. Idem. Den Gottesdienst
T. Swinkels en P. Post, Beginnings in Ritual fernsehgerecht inszenieren? Die
Studies according to Ronald Grimes. in: Verantwortung der Liturgie angesichts des
Jaarboek roor liturgie-onderzoek \9 41003) 'Medienreligiusen. in: Stimmen der Zeit 8
215-238. (1996) 534-546. Idem. Musicals als Kult.

Neue Verpackung religiuser Symbolik?. in:I Post, Personen en patronen (noot 3). Liturgisches Jahrbuch 48/3 (1998) 143-167.
I 4 Zie met name: R. Grimes, Deeply into the

' R. Englert, Les valeurs sacrees des hommesbone:  re-inventing rites  of passage.  Berkeky
2000. et les signes sacres de l'Eglise, in: Lumen

ritae. Revue internationale de catechese et de
'
A. Schilson. Das neue Religiuse und der pastorale 54 ( 1999) 404-422.

Gottesdienst. Liturgie von einer neuen '- Zie met name: R Post, Het wonder vanHerausforderung?. in: Liturgisches Jahrbuch
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derde sector plaats ik ook deze dissertatie, waarin gezocht wordt naar connec-
ties tussen cultuur, algemene ritualiteit en christelijke liturgie op basis van
onderzoek naar ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie.

In de vierde sector ten slotte worden de lijnen vanuit de derde sector door-
getrokken en ingevoegd in een theologie van de liturgie. Hier kan met name
het werk van Gerard Lukken genoemd worden."

2.2 LITURGIEWETE\SCHAPPELIJK
O\DERZOEKSDESIGA

Het algemene, liturgiewetenschappelijk onderzoeksdesign dat aansluiting
zoekt bij de ritual  studies, is door Paul Post nader uitgewerkt in een onder-
zoeksmatrix. Deze matrix biedt verschillende toegangen tot het brede en com-
plexe object van de liturgiewetenschap en weet tevens deze toegangen met
elkaar te verbinden. Centraal in de onderzoeksmatrix van Post staat de liturgi-
sche inculturatie, een belangrijk onderzoeksperspectief in veel liturgieweten-
schappelijk onderzoek.t' Met name in de laatste decennia van de twintigste
eeuw is met vrucht volgens deze lijn van onderzoek gewerktm en nog steeds is
het een belangrijk onderzoeksperspectief, zij het dat het in toenemende mate
onder kritiek wordt gesteld."

In het nu volgende presenteer ik de onderzoeksmatrix van Post en vervol-
gens ga ik in op 66n van de aspecten van deze matrix, namelijk de interferen-
tie tussen benoeming en toe-eigening.

Dokkum. Verkenningen van populair religieus M. Schneiders en C. Caspers, Bibliografie van
ritueel. Nijmegen 2000. de publicaties van Herman A.J. Wegman  1990-

1995,  in: Jaarboek voor liturgie-onder:oekZie met name de synthese: Ritue/en in over-
13 (1997) 213-218. Zie ook: G. Rouwhorst.vlned. Een belangrijke aanvulling hierop: Herman Wegman. Een terugblik op zijn leven

G. Lukken, De 'overkant' van het menselijk en werk, in: Jaarboek voor liturgie-onderzoekritueel. Herbezinning vanuit fenomenologie en
12 ( 1996) 6-20. H. Wegman. loor de langesemiotiek op antropologische en theologische

lagen in het christelijk ritueel, in: Tijdschrift duur. Bijdragen over liturgie en spiritualiteit.
roor theologie 41 (2001) 145-166. Baarn  1999,  7-16. G. Rouwhorst,  H.A.J.

Wegman: liturgiewetenschap in ontwikkeling,
in: A. de Groot en 0. de Jong (red.), Vier eeu-" Post noemt de liturgische inculturatie 'the wen theologie in ontwikkeling. Zoetermeer

shared and supporting perspective of almost
2001,331-340. Bibliografie Lukken in:

every modern liturgical studies programme'. G. Lukken, Per visibilia ad invisibilia.Zie: Post. Interference and intuition, 54. Anthropological, theological and semiotic siu-
" Voor het liturgiewetenschappelijk onderzoek dies on the liturgy and the sacraments
in Nederland kan onder andere gewezen wor- (Liturgia condenda 2). Kampen 1994. Verdere
den op de feestbundel voor Herman Wegman literatuur in: G. Lukken. inculturatie en de
uit  1990, het werk van Wegman zel f en van toekomst  van de h'tuarie ( Liturgie in perspec-
Gerard Lukken. Zie: Feestbundel Wegman: tief 3). Heeswijk-Dinther 1994. idem, Incul-
C. Caspers en M. Schneiders (red.). Omnes turatie van de liturgie. R Post. Een ander huis.

circumadstantes. Contributions towards a his- Kerkarchitectuur na 2000 (Liturgie in perspec-
tory of the role of the people in the liturgy. tief 7). Baarn 1997, sub 4 p. 99.
Kampen 1990. Bibliografie Wegman in: :' Zie hoofdstuk 3 voor de kritiek op het con-Caspers en Schneiders, Omnes circumadsmn- cept van de liturgische inculturatie.tes. Aanvulling in: G. Rouwhorst,
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2.2.1   Vier ingangen tot het object van de liturgiewetenschap
Ten behoeve van het liturgiewetenschappelijk onderzoek heeft Paul Post een
onderzoeksmatrix ontworpen als een weg waarlangs vraagstellingen opge-
spoord kunnen worden en theorievorming kan plaatsvinden.22 post geeft vier
wegen of ingangen aan waarlangs de onderzoeker het brede en complexe
object van de liturgiewetenschap kan benaderen. In de matrix zijn deze vier
wegen met elkaar verbonden, zodat de onderzoeker. langs welke weg hij het
terrein ook benadert, noodzakelijkerwijs altijd ook de drie andere wegen
tegenkomt.

Post maakt bij elke ingang gebruik van de term 'interferentie', daarmee
doelend op de wederzijdse beinvloeding, ontlening, inwerking, de dynamiek
van het over-en-weer tussen de componenten van de matrix. De interferentie
kan zich voordoen op vier terreinen:

1.   Liturgie en  (antropologische en culturele)  context
Liturgie doet zich voor in een bepaalde context en kan daarvan niet los
gezien worden.:' De context en de liturgie kunnen elkaar wederzijds
beYnvloeden. Dit is de algemene dynamiek van de liturgische inculturatie,
waarop we in hoofdstuk 3 nader zullen ingaan.

2.  Primaire en secundaire bronnen
Primaire bronnen omvatten de expressie met betrekking tot God in
woord, handelen en vieren. De liturgie, het vieren zelf, is een primaire
bron. Secundaire bronnen omvatten het reflectieve spreken over God.
De theologie en het spreken van het kerkelijk leergezag behoren tot de
secundaire bronnen. De wisselwerking tussen de primaire en secundaire
bronnen is complex, niet eenduidig of te benoemen als 'eenrichtingsver-
keer' van de ene naar de andere bron. Steeds is er sprake van een weder-
zijdse beinvloe(ling."

z Post. Interference and intuition. Idem. liturgie. Verkenningen in vrouwenstu(lies
Getemde intu'itie: over programma en profiel liturgiek. met bijzondere aandacht voor het
van de liturgiewetenschap, in: T(/dschri# voor wei-k van Marjorie Procter-Smith. Gorinchem
Lim,yie 85 (2001) 290-304. Idem, Programm 1999,156-159.
und Profil der Liturgiewissenschaft. Ein " R. Grimes, Ritual criticism.  Case studies inniederlindischer Beitrag, in: W Ratzmann its practice, essays on its theory. Colombia
(Hg.1. Grenzen uberschreiten. Profile und 1990,53: 'Environment is not ancillary toPerspektiven  der  Liturgiewissenschaft.  Leipzig
2002.81-100. Idem, Introduction and applica- liturgy. it is generative of it.'
tion: feast as a key concept in liturgical studies " De wisselwerking tussen primaire en
research design, in: R Post. G. Rouwhorst, secundaire bronnen wordt ook weI aangeduid
L. van Tongeren en A. Scheer (eds.), Christian met het adagium /ex orandi, /ex credendi.
feast  and festival.  The  dynamics  of western Belangrijke literatuur inzake deze kwestie:
hturgv and culture (Liturgia concenda 12). G. Lukken, De liturgie als onvervangbare vin-
Leuven 2001,47-77, met name 54-66. dplaats van de theologie. Methoden van theol-
Zie voor een samenvatting van de onderzoeks- ogische analyse en verificatie, in: H. Berger
matrix van Post: D. Dijk„ Een beeW van een e.a. tred.). Tussentijds.  Theologische  Faculteit
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3.  Benoeming en toe-eigening
Steeds meer worden rituele repertoires bezien in het spanningsveld van
benoeming en toe-eigening." Uitgangspunt van dit onderzoeksperspectief
is dat het zich niet alleen en primair richt op het proces van 'benoeming',
dat wil zeggen: hoe van buiten cultuur en cultuurelementen worden
benoemd, maar zich ook richt op de specifieke manier van omgaan met
cultuur die in de sociale groep of gemeenschap zelf ligt ingebed (toe-
eigening). Willem Frijhoff beschrijft toe-eigening als 'het proces van zin-
geving waarmee groepen of individuele personen de betekenisdragers die
door anderen worden aangereikt, opgelegd of voorgeschreven met een
eigen betekenis invullen en zo voor zichzelf acceptabel, leefbaar, drage-

lijk of menswaardig maken.'2« Vertaald naar het vieren van liturgie bete-
kent dit: in plaats van een eenzijdig accent op de benoeming door de
liturgiewetenschap, door liturgen en kerkelijke overheden is het accent
verlegd naar het brede proces van productie, distributie en consumptie
van ritualiteit. Het accent is verplaatst van de voorgeschreven orde naar
de geleefde, gevierde, gezongen praktijk en dan met name naar het pro-
ces van betekenisgeving dat in de praktijk van het vieren plaatsvindt.

4.  Verleden. heden en toekomst
De liturgie en haar context staan in de tijd, in de dynamiek van verleden,
heden en toekomst. Allereerst is er de interactie tussen verleden en
heden. Hier worden vragen gesteld met betrekking tot continuYteit en dis-
continuReit met de traditie, waarbij echter meer en meer het inzicht groeit
dat ook de liturgie van het verleden het resultaat is van een proces van
liturgische inculturatie. Uiteindelijk gaat het bij het onderzoek naar de
liturgie in verleden en heden om de toekomst, de liturgia condenda. 27

De onderzoeksmatrix laat zich vertalen in concrete onderzoeksstrategietn (zie
onder: methode, bronnen) en in vragen die aan het object van onderzoek

te Tilburg. Bundel opstellen hij gelegenheid 1999,125-142. idem, Lex orandi, lex creden-
van haar erkenning. Tilburg 1974. 317-332, di. Un principe heuristique. in: La Mai:wn-
aanvulling hierop in: Idem, La liturgie comme Dieu 222 (2000) 61-78.
lieu thdologique irremplacable. Mdthodes

4 W. Frijhoff, Toeeigening: van bezitsdrangd'analyse et de verification thdologiques, in:
Per visihilia ad im,isibiha (noot 20). 239-255. naar betekenisgeving, in: Trajecta 6 (1997)

99-118. Zie hieronder voor een verdere uit-
R de Clerck, Lex orandi. lex credendi: the

werking  van dit belangrij ke onderzoeksper-original sense and historical avatars of an
spectiefequivocal adage, in: Studia Liturgica 24

(1994) 178-200. H.-J. Schulz, Der Grundsatz " Frijhoff, ToeBigening, 108.
'Lex orandi - lex credendi' und die liturgische                  i' R Post. Rituals and tile function of the past.Dimension der 'Hierarchie der Wahrheiten. in:

Rereading Eric Hobsbawm. in: Journal Of
Lituqisches./ahrbuch 49 ( 1999)  171-181.  R Rima/ Studie   10/2  ( 1996)  91 -108.  Idem,  Hetde Clerck. La liturgie comme lieu theologique, wonder van Dokkum, met name hoofdstuk 4in: P. de Clerck, La liturgie lieu th#ologique

(p. 72-87).(Sciences thdologiques et religieuses). Parijs
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gesteld kunnen worden. Door het object vanuit vier invalshoeken te bevragen
wordt het liturgiewetenschappelijk onderzoeksobject op integrale wijze bena-
derd en komen theologische, antropologische en culturele dimensies aan bod."

Voorafgaand aan de presentatie van de onderzoeksmatrix gaat Post in op
enkele preambules die gelden voor elk liturgiewetenschappelijk onderzoek. 29

Op twee aspecten van deze preambules wil ik hier nader ingaan omdat ze van
belang zijn voor de methode die in deze dissertatie gehanteerd wordt.

Ten eerste benadrukt Post dat de liturgiewetenschap ten volle een theolo-

gische discipline is. Dit betekent dat elke liturgiewetenschappelijke studie een
theologische, kritisch-normatieve dimensie heeft. Post zegt het zo:

Any liturgical studies research design should have a 'theological heart' that is
expressed in the fact that ultimately the question of the identity of Christian
rituality and sacramentality is the central concern of the discipline.30

Van belang is nu dit theologische perspectief niet uit te spelen tegen de antro-

pologische en culturele aspecten die elk liturgiewetenschappelijk onderzoeks-
object, zoals we reeds zagen, ook in zich draagt. Te vaak worden liturgiewe-
tenschappelijke thema's 'verkaveld' over betrekkelijk autonome deelgebie-
den." De theologische dimensie wordt dan ondergebracht bij de dogmatiek of
systematische theologie, wat een theologie van de liturgie oplevert die nage-
noeg los staat van het feitelijke liturgisch handelen.n Ook worden soms kata-

basis en anabasis ten onrechte tegen elkaar uitgespeeld. Uit vrees voor het uit-
leveren van de goddelijke katabasis aan zuiver menselijke categorie8n wordt
voorbijgegaan aan het antropologisch en cultureel milieu, waarmee de liturgie
onlosmakelijk verbonden is. Post vestigt in dit verband de aandacht op de
patristische term sygkatabasis." Letterlijk vertaald betekent dit: samen met

" Grimes, Reading, writing, and ritualizing. der Kirche (LehrbOcher zur katholischen
52: 'Liturgy's felicitousness does not arise Theologie. Amateca 10). Paderborn  1995.
from ecclesiastical. biblical. conciliar. or tradi- A. van Eijk en H. Rikhof (eds.), De lengte en
tional  warrant alone but also on the  basis of a de breedle. de hoogte en de diepte. Peilingen
rite's ability to meet fundamental human need. in de theologie van de sacramenten.
Liturgy is as essentially cultural as it is reli- Zoetermeer  1996. R. Messner.  Was ist syste-
gious. Consequently, it ought to be subjected matische Liturgiewissenschaft? Ein Entwurf in
not just to theological criticism but to ritual, sieben Thesen. in: Archip .fur
ethical, and others sorts of criticism that pro- Liturgiewissenscha# 40 (1998) 257-274.
ceed on anthropological. ecological, and psy- B. Testa, Die Sakramenten der Kirche
chological grounds.' (Lehrbucher zur katholischen Theologie.

Amateca 9). Paderborn  1998.'  Post.  Interference and intuition. 5 1 -54.
Post. Life cycle rituals, 24-25. St,gkatabasis

11 Post. interference and intuition. 53. is een kernwoord in de theologie van Johannes
Post, Personen en patronen, 97 en 99. Chrysostomus. Zie: Jean Chrysostome.

Lukken. De 'overkant' van het menselijk ritu- Sermons sur la Gentse (Sources Chretiennes
eel. 433. L. Brottier, ed.). Parijs 1998, 190-191 (II

110) en 376-377. (oorspronkelijke tekst: Hom.
" Zie bijvoorbeeld: M. Kunzler. Die Liturgie 17,1 in: Patrologia  Graeca 53, 134). Zie ook:
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iemand daarheen afdalen waar hij of zij zich ophoudt. Anders gezegd: sygka-
tabasis duidt op de 'mensvriendelijkheid Gods'; God richt zich tot mensen
met middelen die voor mensen toegankelijk en passend zijn. Via het begrip
sygkatabasis komen we aldus de sacramentaliteit van onze cultuur op het
spoor, het brede sacramentele milieu waarin de sacramenten en sacramentalia
verdichtingsmomenten zijn.p Het is juist deze integrale benadering van ritua-
liteit, waarin antropologische, culturele en theologische aspecten bijeengehou-
den worden, die ik in deze studie voorsta.

Het tweede aspect dat ik hier wil noemen, betreft het opschorten van het
theologische, kritisch-normatieve oordeel." De integrale liturgiewetenschap-
pelijke aanpak vraagt om een zorgvuldige beschrijving, een zogenoemde etno-
grafie van de ritueel-liturgische praxis, waarin antropologische en culturele
aspecten van het ritueel-muzikale repertoire en het ritueel handelen in kaart
worden gebracht. Op basis van deze etnografische beschrijving is het mogelijk
te komen tot een interpretatie en uiteindelijk een theologische evaluatie van
die ritueel-liturgische praxis.'« Dit betekent dat we de theologische, kritisch-
normatieve dimensie van dit onderzoek op 'slechts' twee plaatsen tegenko-
men: aan het begin van het onderzoek, in de vraagstelling, en aan het slot waar
ik de ritueel-muzikale bewegingen zal evalueren in het licht van de liturgische
inculturatie.

Het is overigens de vraag of Post dit opschorten van het theologisch, kri-
tisch-normatieve oordeel voldoende in zijn onderzoeksmatrix heeft verdiscon-
teerd. De door hem aangeduide interferenties voorziet hij namelijk van een
kritisch-normatieve lading door te stellen dat hij vooral poogt om een 'verster-
kende' werking op het spoor te komen." Wat echter versterkend werkt, en wat
niet, vraagt om een visie op wat 'goede' liturgie is en juist dergelijke noties wil

R. Briindle, XY rKATABAXII als hermeneuti- (DSTS-cahier nr. 10). Nijmegen/Zoetermeer
sches und ethisches Prinzip in der 2001.63-80.
Paulusauslegung des Johannes Chrysostomus.             „ Een goed voorbeeld van deze methodische
in: G. Schdllgen en C. Scholten, Stimuli.

epoche vinden we bij Arno Schilson. Zie: DasExegese und ihre Hermeneutik in Antike und
neue Religi6se und der Gottesdienst en

Christentum  (Festschrift fur  Ernst  Dassmann Musicals als Kult. In dit laatste artikel schrijft= Jahrbuch jur Antike und Christentum
Ergiin:ungsband 23 C 1996)) 297-307. hij  (p.  144):  '( . . . ) ein endgultiges Urteil wird

sich erst nach einer ebenso unbefangenen wie
'* P. Post, Het Directorium over volksvroom- grOndlichen Sichtung treffen lassen.'
heid en liturgie. Drie evaluerende notifies. in:
Tijdschrift voor theologie 44 (2004) 386-407.

" J. P. Spradley en D.W. McCurdy, The cultural
experience.   Ethnography  in  complex  Society.399-402. Literatuuropgave in noot 48 op Chicago 1972.p. 400. Zie ook de inaugurele rede van M. de

Haardt,  'Kom,  eet mi/n brood... 1
" Post introduceert hier een evaluatieve notie

Exemplarische verkenningen naar het godde- in de onderzoeksmatrix, waarbij het criterium
/(ike in het aUedaagse. Nijmegen/Tilburg vooral is: evenwicht tussen de verschillende
1999. Idem, Opgraven en vormgeven. componenten van de matrix. Zie met name:
Alledaagse sacramentaliteit, in: A. Berlis e.a. Post, Introduction and application: feast as a
Cred.).  Overgeleverd  aan  de toekomst. key concept, 61-62.
Christelijke traditie in een na-traditionele tijd
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ik in de benadering van de ritueel-liturgische praxis zo veel mogelijk uitscha-
kelen, zodat ik me tcht kan laten verrassen door de betekenissen die de deel-
nemers aan de ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie aan
hun activiteiten toekennen.* Ik geef er dus de voorkeur aan het begrip interfe-
rentie meer neutraal in te zetten en de ritueel-liturgische praxis onbevangen
tegemoet te treden." Of de verschillende componenten van de onderzoeksma-
trix, zoals ik die tegenkom in het veld, elkaar versterken, dan wel storen of
belemmeren, is pas aan de orde in de evaluatieve fase.

1.1.1   Benoeming en toe-eigening
Een belangrijke en ook vernieuwende component in de onderzoeksmatrix is
het genoemde samenspel van benoeming en toe-eigening. Dit onderzoeksper-

spectief, dat de liturgiewetenschap ontleent aan de cultuurwetenschappen®,

" M. Stringer. Liturgy and anthropology: Kerkgeschiedenis 61 11981)nr. 2, 113-153.
the history of a relationship, in: Worship 63 Idem. Toetigening. idem, Heiligen. idolen.
(1989) 503-521. Stringer betoogt hier dat een iconen (lnaugurele rede VU Amsterdam).
ritueel niet ten volle begrepen kan worden Nijmegen  1998. M. Monteiro. G. Rooijakkers
zonder aandacht te schenken aan wat partici- en J.  Rosendaal (red.). De di·namiek Van reli-

panten zelf vertellen over het ritueel. In de lijn gie en cultuur. Geschiedenis van het
van Victor Turner duidt Stringer dit aan als Nederiands katholicisme. Kampen  1993.
'native interpretations' G.  Rooijakkers,  Rituele  repertoires.

1''cilkscultuurin oostelijk Noord-Brabant  1559-
" R. Gnmes.  Beginnings  in ritual  studies.
Washington DC 1982. 17: 'Studying ritual 1853. Nijmegen  1994.  J. Vos, Historische

antropologie: een plaatsbepaling, in:will be fruitful if we recognize that we can
Tildschrifi voor Sociale Geschiedenis 20

only articulate its meaning after we have been
( 1994) 77-98. Voorbeelden  uit de liturgiewe-grasped by its sense.' Zie ook: Th. Jennings, tenschap: G. Lukken, Getm leven zonder ritue-

Ritual studies and liturgical theology: an invi-
len. Anti·opologische heschouwingen met hettation to dialogue. in: Journal  of ritual  studies

1 (1987) 35-56, hier p. 42-43: 'A dialogue ocig op de christeli/ke hturgie. Hilversum  1986
( 2e druk). Idem, Rituelen in o,en'loed.  P.  Post.

with ritual studies will provide a decisive Traditie gebruiken. Sint Hubertus in
impetus for liturgical theology to rethink the

Muiderberg. in: M. van Uden e.a. (red.).
question of normative vs. actual liturgical Bij geloof Over bederaarten en andere uitin-
practice. ( . . . ) Liturgical theologians are not gen van volksreligiositeit (UTP-Katemen 11).likely to accept a great phenomenological Hilversum 1991, 191-208. Idem, Het verleden
leveling of liturgical practice, As a theological in het spel? Volksreligieuze rituelen tussen
discipline, liturgical theology cannot abdicate cultus en cultuur. in: ./aarboek voor liturgie-
its normative and critical function. But conver-

onderzoek 7 ( 1991) 79-124. Idem, Zeven  noti-
sation with ritual studies will certainly force ties over rituele verandering. traditie en (ver-
upon the necessity of acquiring a critical

gelijkende) liturgiewetenschap, in: Jaarboek
awareness of the problem of normativity and voor hturgie-onderzoek 11  (1995)  1-30.prevent the adoption o f arbitrary or ill consid- Idem. Liturgische bewegingen en feestcultuur.
ered standards.' Een Landelijk Liturgiewetenschappelijk
I Al langere tud gaan vanuit de cultuurweten- Onderzoeksprogramma, in: Jaarboek roor
schappen. met name vanuit de geschiedweten- liturgie-onderzoek \2 C 1996) 21-55.
schap, impulsen uit in de richting van de litur- idem. Religieuze volkscultuur en liturgie.
giewetenschap. Enkele voorbeelden uit de Geillustreerd pleidooi voor een benadering. in:
geschiedwetenschap: W Frijhoff, Van 'histoire 1. Lamberts (red.). Volksreligie. liturgie en
de 1'6glise' naar 'histoire religieuse' . evange/isatie (Nike-reeks)
De invioed van de 'Annales'-groep op de ont- Leuven/Amersfoort  1998,  19-77 =  Religious
wikkeling van de kerkgeschiedenis in popular culture and liturgy: an illustrated argu-
Frankrijk en de perspectieven daarvan voor ment for an approach. in: Questions liturgi-
Nederlanci in: Neder/ands.Archiefroor de ques / Studies in litu,Ki· 79 ( 1998)  14-59.
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vraagt om nadere toelichting, vooral ook omdat het in tegenstelling tot de
andere componenten uit de onderzoeksmatrix nog weinig is toegepast in de
liturgiewetenschap. Bovendien zet met name dit onderzoeksperspectief ons op
het  spoor van de onderzoeksstrategieEn, die in de volgende paragraaf ter spra-
ke zullen komen.

Het onderzoeksperspectief aangeduid als het samenspel van benoeming en
toe-eigening, is via Chartier41 terug te voeren op de jezuiet De Certeau:Z Voor
de geschiedwetenschap in Nederland werd dit nieuwe onderzoeksperspectief
ingebracht door onder anderen Willem Frijhoff. In 1981 schreef Frijhoff een
artikel over de invloed van de Annales-beweging op de ontwikkelingen van de
kerkgeschiedenis in Frankrijk en de perspectieven voor de kerkgeschiedenis in
Nederland. Hij gaf zijn artikel de programmatische titel 'Van histoire de 1'6gli-
se naar histoire religieuse' mee." Deze titel geeft aan dat onder invloed van de
Annales-beweging een verschuiving is opgetreden van de geschiedenis van de
kerk in al haar institutionele uitingen naar de geschiedenis van het collectieve
en individuele gedrag van gelovigen en de daaraan gerelateerde religieuze
ervaringen. Een voorbeeld van histoire religieuse is de bundel die Mathieu
Spiertz kreeg aangeboden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Geschiedenis
van het Nederlands katholicisme te Nijmegen.** Deze bundel is geschreven
vanuit een breed cultuurwetenschappelijk perspectief en legt het accent op
processen van betekenisgeving, zoals die 'aan de basis', vaak buiten het
gezichtsveld van de kerkelijke leiders, plaatsvinden. Deze verschuiving in de
aandacht van het onderzoek blijkt onder meer uit de (eveneens) programmati-
sche titel van de inleiding: 'Van hoogaltaar tot tochtportaal'

Een nadere en voor deze dissertatie vruchtbare toespitsing wordt gegeven
door Margaret Kelleher. Zij spreekt nadrukkelijk over het samenspel van
benoeming en toe-eigening in termen van betekenis en betekenisgeving door
onderscheid te maken tussen 'official meaning', 'public meaning' en 'perso-
nal meaning'. Hiermee brengt zij twee lijnen uit de onderzoeksmatrix van Post
samen: de interferentie tussen benoeming en toe-eigening, en tussen primaire
en secundaire bronnen. In enkele regels laat zij de complexe samenhang tus-
sen deze twee lijnen zien:

In its liturgical praxis an assembly mediates a public horizon, a world of mea-

ning which provides a context for the assembly's worship. This public world of

Idem, De synthese in de huidige liturgieweten- " M.  de Certeau,  The practice ofevervday 4/e
schap. Proeve van positionering van 'De weg Berkeley/Los Angeles  1984.
van de liturgie'. in: Jaarboek voor liturgie-
onderzoek 14 (1998) 141-172. " Frijhoff, Van 'histoire de 1'6glise' naar

'histoire religieuse'
" R. Chartier, Cultural histon, between prac- 44 Monteiro, Rooijakkers en Rosendaal,tices and representations. Cambridge 1988. De dynamiek van religie en cultuur.
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meaning must be distinguished from the meanings that are personally appro-
priated by members of the assembly as well as from the meanings identified in
official texts or commentaries on a rite, since individuals may not appropriate
all that is publicly mediated and liturgical praxis may mediate meanings that
are not included in the official rite.45

In een overzichtsartikel inzake het begrip toe-eigening'« heeft Willem Frijhoff
benadrukt hoe de benadering van benoeming en toe-eigening zich goed leent
voor onderzoek naar religieuze en liturgische cultuur. Hij verwijst met name
naar het proefschrift van Gerard Rooijakkers, waarin duidelijk wordt 'hoezeer
de processen van zingeving weliswaar met relatief vaste rituele repertoires
werken maar daar tegelijk een per groep of context sterk wisselende betekenis
aan geven."' Ook komt hij, na de ontwikkeling en het gebruik van het begrip
toe-eigening beschreven te hebben, tot de conclusie dat met name de lijn van
De Certeau, waarbij toe-eigening het proces van betekenisgeving is dat zich
afspeelt in de speelruimte die de dominante cultuur openlaat, heel geschikt is
om de persoonlijke toe-eigening van katholieke rituelen en symbolen te bestu-
deren.* Hiermee raken we aan het eigen onderzoeksterrein van deze studie:
het ritueel handelen en de ritueel-muzikale repertoires zoals deze te traceren
zijn in de marge van de parochie.

2.3 YiETHODE: KWALITATIEF ONDERZOEK"

In mijn onderzoek heb ik gekozen voor een kwalitatieve aanpak. Vanuit wat
hierboven gezegd is over een open en explorerende benadering, en de aandacht
voor toe-eigening en processen van betekenisgeving, is de keuze voor kwali-
tatief onderzoek een voor de hand liggende. Om met dit laatste te beginnen: de
aandacht voor het samenspel van benoeming en toe-eigening vraagt om onder-
zoeksstrategie8n waarbij ook de betrokkenen zelf aan het woord komen. Het
gaat immers om hun ervaringen met voorgegeven en soms ook voorgeschre-
ven repertoires. De sleutels tot duiding, analyse en interpretatie van de
omgang met ritueel-muzikale repertoires liggen allereerst in de groep zelf.

Een tweede belangrijke reden om te kiezen voor kwalitatief onderzoek  ligt

"M. Kelleher, Liturgical theology: a task and < Frijhoff. ToeEigening, 110. Rooijakkers,
a method, in: Worship 62 (1988) 2-25,6. In Rituele  repertoires.
termen van benoeming en toe-eigening zie ik

"Frijhoff, Toetigening,  116-117.het onderscheid als volgt: official meaning =
benoeming public meaning = toe-eigening op " Kelleher, Liturgical theology, 4: 'A particu-
het niveau van de vierende gemeenschap; per- lar method is a series of questions designed
sonal meaning = toe-eigening op het niveau for the purpose of transforming something
van de individuele deelnemer. that is unknown to something that is known.'

* Frijhoff. Toeeigening.
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in de aard van de vraagstelling. De vraag naar de wijze waarop ritueel-
muzikale bewegingen in de marge van de parochie bijdragen aan de incultur-
atie van de liturgie, is een vraag naar aanwezige kwaliteiten. Ik gebruik hier
het woord 'kwaliteiten' zoals Grimes en Post dit doen wanneer zij spreken over
'kwaliteiten van ritualiteit'.  Het gaat  dan om 'identity-determining character-
istics, traits, dimensions or tendencies in a ritual repertoire. '50

Een derde reden om te kiezen voor kwalitatief onderzoek ligt in het 'veld'
dat onderzocht wordt. De 'marge van de parochie' - een aanduiding die in
hoofdstuk 3 uitgewerkt zal worden - is een relatief onbekend terrein. Voor een
dergelijk 'nieuw' terrein is een kwalitatieve, explorerende benadering de meest
geschikte.51

In het nu volgende ga ik nader in op de eigen aard van kwalitatief onder-
zoek, de onderzoeksfasen en de objectiviteit en betrouwbaarheid van kwalita-
tief onderzoek.

1.3.1       Kwalitatief  onderzoek:   etnogrgfie
Kwalitatieve onderzoeksmethodenn kenmerken zich door een open en explo-
rerende benadering. Ze zijn met name geschikt om het karakter ofde aard van
een sociaal verschijnsel te onderzoeken en om de betekenisgevingen van de
participanten zelf in kaart te brengen. Ervaringen van participanten worden
immers niet vertaald of omgezet naar een wiskundig model, maar zo veel
mogelijk weergegeven in woorden van de deelnemers zelf.

Bij een dergelijke open en explorerende benadering bestaat het gevaar dat
de hoeveelheid gegevens te groot en te onoverzichtelijk wordt. Niet alle waar-
nemingen zijn nodig om te komen tot een antwoord op de vraagstelling. Het is
daarom gebruikelijk bij kwalitatief onderzoek de dataverzameling en de ana-
lyse niet strikt van elkaar te scheiden. Gegevens worden tussentijds al geana-

lyseerd, zodat de analyse het vervolg van de dataverzameling kan bijsturen.
Dataverzameling en analyse zijn dus interactief, vormen een cyclisch proces.

Een dergelijke, cyclische werkwijze zien we bij onder anderen Ronald

.post. Introduction and application: feast as a " Zie voor het nu volgende: I. Maso,
key  concept,  58.  Zie ook: Grimes, Ritual criti- Kwalitati€fonderzoek. Meppel/Amsterdam
cism, 13-15. R Post. Leidende kwaliteiten. 1987. F. Wester,  Strategiein voor  kwalitatief
Over liturgisch voorgaan, in: H. Beck en onderzoek. Muiderberg 1991 (tweede druk).
R. Nauta (red.), Over leiden. Dvnamiek en A.  Smaling en F. van Zuuren, De prakt)'k van
structuur van  religieus  kiderschap. Ti\burg kwalitatief onderzoek.  Voorbeelden en  reflec-
1999,57-80 ties. Amsterdam 1992. N.K. Denzin en Y.S.

Lincoln,  Strategies  of qualitative  inquiry."  Zie D.B. Baarda e.a.. Basisboek kwalitatief Thousand Oaks enz. 1998.
onderzoek. Praktische handleiding voor het
opzetten en  uitvoeren van  kwalitatief onder-
zoek. Houten  1996,  17-18.
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Grimes", Paul Post54 en Martin Stringer." Laatstgenoemde auteur spreekt in
zijn boek On the perception ofworship consequent van etnografie als nadere
aanduiding van de kwalitatieve onderzoeksmethode die hij hanteert. Over
etnografie is veel literatuur beschikbaars; maar Stringer is een van de weinige
auteurs die deze methode doordenkt voor en toepast op de liturgie.w Ik zie zon
benadering als vruchtbaar en sta er daarom wat langer bij stil. Stringer zet de
etnografie in om te ontdekken 'how worship is perceived by those who take
part in it every week or every day of their lives."' Drie zaken wil hij in beeld
brengen: 'what a person says they should be doing, what they say they are
doing and what they are actually doing."' Het eerste ('should be doing') betreft
het officiEle liturgische kader waartoe de ritueel-muzikale bewegingen in de
marge van de parochie zich op een of andere wijze verhouden. Het tweede
('say they are doing') is te achterhalen door middel van gesprekken met deel-
nemers aan de ritueel-muzikale bewegingen. De deelnemers functioneren hier
als informanten, die mij als onderzoeker als het ware leren kijken door hun
ogen. Dergelijke gesprekken, door Sp/adley aangeduid als 'etnografische
interviews'60, zon een belangrijke informatiebron en brengen de betekenisge-
vingen door de deelnemers zelf, als proces van toe-eigening, in beeld. Ik kom
er hieronder nog op terug in de subparagraaf over 'personal narratives'.  Door
participerende observatie ten slotte is te achterhalen 'what they are actually
doing'. Ook hierop kom ik hieronder nog terug.

"
Zie bijvoorbeeld zijn boek Ritual criticism. Zie onder andere: Spradley en McCurdy,

In dit boek verkent Grimes enkele rituele case The cultural experience (noot 36). J.R
studies.  Op  basis  van  deze  verkenning  ( induc- Sprad\ey. The ethnographic interview.
tief) komt Grimes tot een methode waarmee New York enz.  1979. Idem, Participant obser-
rituelen geinterpreteerd en geevalueerd kun- vation. New York enz.  1980. H.J. Rubin en I.S.
nen worden ten dienste van de praktijk. De Rubin, Qualitative interviewing. The art Of
case studies reiken hem als het ware de vragen hearing data. Thousand Oaks enz. 1995.
aan die de ritual criticism moet stellen (deduc- J.A. Holstein en J.F. Gubrium. The active
tief). Er is aldus een voortdurende wisselwer- inten,iew (Qualitative Research Methods
king tussen een inductieve en een deductieve Volume 37). Thousand Oaks enz. 1995.
werkwijze. Zie p. 3: 'In my view the R Atkinson e.a. (eds.), Handbook of
case/theory relation, as well the inductive/ Ethnography. London enz. 2001.
deductive connection, is radically dialectical.

' Een tweede auteur die we hier kunnen noe-
"' Zie bijvoorbeeld Het 'i·onder van Dokkum

men is Mary McGann: Exploring music aswaarin descriptie en interpretatie door elkaar worship and theology. Research in liturgical
heen lopen. Op p. 27 zegt Post letterlijk: 'Het practice (American essays in liturgy).grensgebied tussen descriptie en interpretatie Collegeville 2002. A precious fountain. Musicbetredend wil ik een reeks (samenhangende) in  the worship  of an Aftican American
toe-eigeningen van Dokkum als Bonifatiusstad
onderscheiden.' Cahtolic Community. Collegeville 2004.

" M. Stringer, On the perception ofworship. "  Stringer,  On  the perception  of worship,  17.

The  ethnography  of worship  in four Christian Zie voor het nu volgende: Stringer, On the
congregations in Manchester. Birmin0tam perception of worsh'*, 42-60 (= hoofdstuk 2:
1999. On ethnography). Citaat op p. 50.

'° Zie: Spradley, The ethnographic interview.



ONDERZOEKSDESIGN, METHODE EN BRONNEN                              75

Stringer legt in zijn etnografisch onderzoek sterke nadruk op betekenis en op
de wijze waarop mensen betekenis geven aan liturgie. Bij Stringer zijn deze
'mensen' de kerkgangers, zij zijn de informanten in zijn onderzoek. Zo neemt

hij gedurende zes maanden deel aan de vieringen in een rooms-katholieke
parochie in Manchester en poogt hij na afloop van de vieringen in gesprek te
komen - vaak op het kerkplein - met de kerkgangers:' In mijn studie zijn de
zangers en zij die een actieve rot spelen in de voorbereiding en uitvoering van
de vieringen de informanten. Het voordeel van deze min of meer vaste groe-
pen (koor, schola, voorbereidingsgroep) is dat de onderzoeker kan ingroeien
in het veld, en zodoende relaties aangaat en zich de cultuur (taal, gewoonten,
gebruiken e.d. die eigen zijn aan de groep) eigen maakt. Dit 'ingroeien in het
veld' dat voorwaarde is voor het kunnen afnemen van etnografische inter-
views, slaagt vooral bij een min of meer vaste groep waarbij de onderzoeker
geregeld en gedurende langere periode aanwezig is.

2.3.2 Onderzoeksfasen
Het kwalitatief onderzoek zoals dat hier wordt gepresenteerd, verkent en
beschrijft ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie. Er is,
zoals gezegd, sprake van een exploratieve, open benadering, waarbij ik mij laat
verrassen door wat ik 'in het veld', de marge van de parochie, tegenkom. Met
behulp van de etnografische methode betreed ik het veld en leer ik als het ware
kijken door de ogen van de informanten.  Er is geen theorie vooraf die de blik
bepaalt, wel zijn er parameters die het veld aanduiden en beperken. Bepalende
parameters zijn: parochie en marge, ritueel-muzikale repertoires (gregoriaans,
Taiz6gezangen, jongerenkoor-repertoire), ritueel-muzikale beweging (groep,
community, cel), liturgische inculturatie.

Voorop staan de ontdekkingen die in het veld, op het brede terrein van ritu-
eel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie, gedaan worden, niet
het toetsen van een hypothese. De toetsing van de hypothese komt pas aan bod
in de evaluatieve fase. Deze hypothese betreft het vermoeden dat juist in de
marge van de parochie ritueel-muzikale en rituele kwaliteiten gevonden wor-
den die de connectie tussen de traditioneel kerkelijke ritualiteit en de algeme-
ne ritualiteit zoals die zich voordoet in onze cultuur tot stand brengen. De ver-
onderstelling is dat met name in de marge inculturerende ritueel-muzikale
kwaliteiten zich laten vinden.62 Juist daar wordt de vervreemding, die velen
ervaren in de parochiele kernliturgie, tegengegaan hetzij door openheid naar
de omringende cultuur, hetzij door een geheel eigen positie in te nemen in het
kerkelijke en culturele spectrum.

Stringer. On the perception  of worship, 113. Zie hoofdstuk 3 voor een verdere uitwerking
van de marge van de parochie en de relatie
tussen marginaliteit en liturgische inculturatie.
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De exploratie, de beschrijving en de daarop volgende analyse en interpretatie
van de ritueel-muzikale bewegingen zullen uitmonden in een beargumenteer-
de en gesystematiseerde weergave van de ritueel-muzikale kwaliteiten die in
het spel zijn en van de betekenissen die daaraan door de deelnemers zelf gege-
ven worden. Deze gegevens worden vervolgens geevalueerd. Deze evaluatie in
het licht van de liturgische inculturatie is, zoals gezegd,de eigenlijke toetsing
van de hypothese. Zonder nu in te gaan op alle complicaties die hiermee
gemoeid zijn, kan ik wel zeggen dat deze toetsing plaatsvindt door de resulta-
ten van het onderzoek te confronteren met een visie op de liturgia conde,ida.
In de evaluatieve fase ben ik als onderzoeker in het geding: dd liturgie en dd
cultuur bestaan niet, waarmee gezegd is dat het zicht op de liturgia condenda
uiteindelijk afhankelijk is van het standpunt dat de onderzoeker inneemt. Dit
standpunt is bepalend voor de waardering van de gevonden kwaliteiten.

De twee fasen 'beschrijving en analyse' en 'interpretatie' vormen het hart
van het onderzoek. Hierin wordt verslag gelegd van het veldwerk, de verkenning
van de ritueel-muzikale repertoires in de marge van de parochie aan de hand van
enkele casestudies. De analyse wordt, aldus Baarda (e.a.) in zijn Basisboek kwa-
litatiefonderzoek*3, bepaald door drie vragen: (1) wat wil ik weten; (2) waarom
wil ik dat weten; (3) vanuit welke perspectief verricht ik het onderzoek? Het zal
uit het bovenstaande duidelijk geworden zijn dat ik in de analyse en de daarop
volgende interpretatie zoek naar kwaliteiten van ritualiteit en ritueel-muzikale
repertoires (1) om inzicht te krijgen in de ritueel-muzikale dynamiek in de
marge van de parochie (2) vanuit de veronderstelling dat de marge specifieke
mogelijkheden in zich draagt voor de inculturatie van de liturgie (3).

Schematisch weergegeven kent het onderzoek de volgende fasen:

Liturgiewetenschappelijke  inzet  (hoofdstukken  1,2  en 3)
· Uitwerking van het onderzoeksdesign.
· Verkenning van de belangrijkste parameters van het onderzoek: paro-

chie en marge, ritueel-muzikale repertoires (gregoriaans, Taiza-

gezangen, jongerenkoor-repertoire), ritueel-muzikale beweging, litur-
gische inculturatie

Beschrijving en analyse (hoofdstukken 4,5 en 6)
• Brede verkenning van ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de

parochie.
• Weergave van 'cijfers en trends' inzake de ritueel-muzikale dynamiek.
• Selectie van enkele ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de

parochie.
· Descriptie van de activiteiten van de geselecteerde bewegingen. Hierbij

"  Baarda e.a., Basisboek kwalitatief onder-
zoek, 169
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gaat de aandacht vooral uit naar de eigen identiteit van de bewegingen,
het ritueel-muzikale repertoire en de rituele context, de verhouding tot
de parochiile liturgie en tot de omringende cultuur en de daarin voor-
komende ritualiteit.

·  Ordening en clustering van de gegevens - in (cyclische) samenhang
met de descriptieve fase - zodat lijnen en thema's kunnen oplichten.
Door de analyse worden de gegevens die in de beschrijvende fase zijn
verzameld als het ware 'opengemaakt'.

Interpretatie (ibidem)
•  Interpretatie van de geordende gegevens: welke kwaliteiten van rituali-

teit en ritueel-muzikale repertoires zijn in het spel?
Evaluatie en aanbevelingen (hoofdstuk 7)

• Evaluatie: in welke mate is er sprake van geslaagde liturgische incultu-
ratie, waarbij zowel recht wordt gedaan aan de eigenheid van de heden-
daagse cultuur als aan de identiteit van de christelijke ritualiteit?

• Opstellen van aanbevelingen ten behoeve van de praktijk van de paro-
chiele liturgie.

Het hart van het onderzoek - beschrijving, analyse en interpretatie - ziet er in
een diagram als volgt uit:

veldgegevens geordende
   

kwaliteiten van
gegevens ritualiteit

BESCHRIJVING EN ANALYSE INTERPRETATIE

2.3.3     Objectiviteit
Met name in de fasen van de beschrijving, analyse en interpretatie kan de
vraag gesteld worden naar de objectiviteit. Voor de beschrijvende fase stree f ik
naar 'betrouwbare resultaten'.64 De betrouwbaarheid neemt toe naarmate de
onderzoeksresultaten minder afhankelijk zijn van de eigen(aardig)heden van
de onderzoeker en van het moment van de waarneming. Dit vraagt om de inzet

" Zie naast de genoemde literatuur in noot 52 A. Smaling (red.). 04/ectiviteit in kwalitati«
ook: C.A. Bailey. A guide to field research. onderzoek. Meppel/Amsterdam  1990.
Thousand Oaks enz. 1996,29-31.1. Maso en
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van verschillende, complementaire onderzoeksstrategieen en bronnen, waar-
door de ritueel-muzikale praxis van meerdere kanten belicht wordt.«' Daarbij
is het van belang dat de onderzoeksomstandigheden zo helder mogelijk
beschreven worden, zodat controle van de resultaten mogelijk is. Rubin en
Rubin spreken in dit verband van 'transparantie' van het onderzoek, waarbij zij
doelen op de navolgbaarheid van het proces van data-verzamelen.««

In zijn boek Beginnings in ritual studies legt Grimes veel nadruk op de
relatie tussen de biografie en culturele achtergrond van de onderzoeker ener-
zijds en de rituele context waarin het onderzoek plaatsvindt anderzijds. Niet
alleen wordt het vermogen tot waarnemen bepaald en beperkt door de persoon
van de onderzoeker, ook brengt de onderzoeker zelf rituelen in, beinvloedt hij
- vaak onbewust - de context waarin hij onderzoek doet.«' Bij de verschillen-
de loci die in deze dissertatie bestudeerd worden, zal ik daarom kort aangeven
hoe ik me hiertoe verhoud; wat mijn eigen ervaring is met het gregoriaans,
Taizt en jongerenkoren.

In de analytische fase van het onderzoek betekent objectiviteit: een zo

groot mogelijke mate van overeenkomst tussen de resultaten van de analyse

enerzijds en de interpretatie van de situatie door de betrokkenen zelf ander-
zijds. Juist de etnografische methode, die uitgaat van wat de informanten als
belangrijk aanmerken, garandeert dat het resultaat van het onderzoek, een
etnografische beschrijving, herkenbaar is voor de deelnemers aan die groep.

.X

Dit wordt gecheckt door de afzonderlijke emografieen aan den of meer infor-
manten van de betreffende groep voor te leggen.

ln de fase van de interpretatie gaat de onderzoeker op grotere afstand van
het veldwerk staan om zo vanuit zun eigen, wetenschappelijk perspectief zicht
te krijgen OP terugkerende thema's of lijnen, die we in dit proefschrift aandui-
den als kwaliteiten van ritueel-muzikale repertoires en ritualiteit. Belangrijk
hierbij is de comparatieve werkwijze, dat wil zeggen: de vergelijking van
meerdere, duidelijk van elkaar onderscheiden ritueel-muzikale bewegingen.
Deze vergelijking is van belang voor het doen van algemene uitspraken. Basis

" H. 't Hart. Onderzoeksmethoden. Bovendien geven de onderzoeksresultaten een
Amsterdam 2001, 270-271. antwoord op de probleemstelling. Externe gel-

digheid (of: reikwijdte) geeft aan of de resul-* Rubin en Rubin, Qualitative inten,iewing, taten en de conclusies van het onderzoek ook85-91. In plaats van over 'betrouwbaarheid' en toepasbaar zijn in andere dan de onderzochte'validiteit' spreken deze auteurs over: transpa- situatie. Externe geldigheid is in mijn onder-rantie. consistentie en coherentie, communica- zoek aan de orde als het gaat om de toepas-bel onderzoeksresultaat. baarheid van de conclusies en aanbevelingen
Grimes. Beginnings, 1-16. in situaties van marginaliteit (ten opzichte van

.,                                                                     de kernparochie) in algemene zin. De diverseBaar(la e.a. (Basisboek kwalitati« etnografieen zijn overigens voorgelegd aanonderzoek. 97) duidt dit aan als interne geldig- enkele bij het onderzoek betrokken informan-heid: de onderzoeksresultaten zijn een juiste ten ter bevestiging van de genoemde interne
weergave van de onderzochte praktijksituatie. geldigheid.
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voor de interpretatie zijn steeds twee casestudies die per locus zijn uitgevoerd.
Gedurende het onderzoek is intensief deelgenomen aan de activiteiten van
twee gregoriaanse schola's, twee Taiz6groepen en twee jongerenkoren. Door
vergelijking van de diverse cases en, in een volgende stap, van de verschillen-
de loci, kunnen we komen tot algemene uitspraken. Rubin en Rubin spreken
in dit verband van consistentie en coherentie, waarbij zij doelen op het terug-
keren van thema's in het geheel van de verzamelde data als belangrijk signaal
voor de betrouwbaarheid van de conclusies die op basis van het onderzoek
geformuleerd worden.

Gerard Lukken heeft gewezen op de complexiteit van onderzoek naar rim-
elen dat verricht wordt vanuit het perspectief van de liturgische inculturatie.«'
In dergelijk onderzoek wordt het ritueel bezien in zijn totale culturele context.
Deze context is echter te veelomvattend en te complex. Een nadere afl,akening
van het onderzoeksobject is nodig. De vraag is dan: hoe breed is de context die
in het onderzoek betrokken wordt? Ook hier is de notie 'objectiviteit' in het
geding, aangezien de contextuele factoren die in het onderzoek betrokken wor-
den, niet op toevalligheid mogen berusten. De context wordt van twee kanten
ingeperkt. Allereerst door het 'veld', van de kant van de deelnemers aan de
ritueel-muzikale bewegingen. Zij geven, als informanten, aan wat belangrijk
is. Maar ook van de kant van de onderzoeker wordt de context beperkt door
het focus, het onderzoeksperspectief, in mijn situatie: het zoeken naar incultu-
rerende rituele en ritueel-muzikale kwaliteiten. Paul Post spreekt in dit ver-
band  van een 'getemde intuiftie': De onderzoeker werkt vanuit een intuitie,
een vermoeden van factoren die van belang zijn om het bestudeerde object te
begrijpen. Deze intuYtie wordt in dit onderzoek langs twee zijden 'getemd'.
Ten eerste interpreteer en evalueer ik de ritueel-muzikale bewegingen in de
marge van de parochie vanuit de vraag naar hun inculturerende kwaliteiten.
Een tweede 'temmende' factor is de uiteindelijke doelstelling van dit onder-
zoek, aangeduid met het 'om de parochie' in de titel: het onderzoek wil een
bijdrage leveren aan de liturgie omwille van een vitale en aantrekkelijke paro-
chie, een gemeenschap van christengelovigen die via een reeks van connecties
relevant en traceerbaar aanwezig is in de cultuur.

2.3.4  Tussentijdse balans
De balans opmakend van deze paragraaf tot nu toe kom  ik tot drie belangrijke
methodische inzichten. Ten eerste heb ik principieel gekozen voor een liturgie-

" G. Lukken. Liturgiewetenschappelijk onder- -' Post, interference and intuition, 64.
zoek in culturele context. Methodische verhel-
deringen en vragen, in: Jaarhoek voor liturgie-
ondettzoek  1 3 (1 997) 135-148. zie met name
144-147.
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wetenschappelijk onderzoeksdesign waarin zowel theologische, als antropolo-
gische en culturele aspecten van het object van onderzoek aan de orde komen.

Om het object van onderzoek vanuit dit integrate onderzoeksdesign te kun-
nen benaderen maak ik gebruik van de onderzoeksmatrix van Paul Post. In
deze onderzoeksmatrix is sprake van interferentie op vier terreinen: liturgie en
context, primaire en secundaire bronnen, benoeming en toe-eigening, verle-
den-heden-toekomst. Door het object van onderzoek langs deze vier wegen te
thematiseren krijgt de integrale liturgiewetenschappelijke aanpak gestalte.
Zonder de andere ingangen uit het oog te verliezen, zal in deze dissertatie
vooral het samenspel van benoeming en toe-eigening een belangrijke sleutel
zijn om inzicht te verkrijgen in de ritueel-muzikale en rituele kwaliteiten die
we zullen aantreffen in de marge van de parochie.

Ten tweede heb ik gekozen voor kwalitatief onderzoek en met name voor

de etnografie. In het onderzoek kunnen dan drie fasen onderscheiden worden:
beschrij ving en analyse (de eigenlijke etnografie), interpretatie, evaluatie.  De
eerste fase resulteert in een ordening en clustering van de veldgegevens, in de
tweede fase interpreteer ik de geordende gegevens in termen van kwaliteiten
van ritualiteit. In de evaluatie ten slotte wordt de vraag beantwoord of de aan-
getroffen kwaliteiten daadwerkelijk inculturerend zijn. Bij de beantwoording
van deze vraag is de onderzoeksmatrix van Post richtinggevend. Dit betekent
dat de kwaliteiten vanuit de vier genoemde invalshoeken bevraagd zullen wor-
den.

Ten derde heb ik het onderzoeksveld ingeperkt door middel van vier para-
meters: parochie en marge, ritueel-muzikale repertoires, ritueel-muzikale
bewegingen, liturgische inculturatie. Hierbij wil ik twee opmerkingen maken.
De vier parameters vloeien direct voort uit de probleemstelling van deze stu-
die. Daar tegenover staat dat de inperking van het onderzoeksveld niet al te
strikt gehanteerd kan worden uit de eigen aard van de etnografische methode,
waarbij de informanten voor een belangrijk deel de blik van de onderzoeker en
de breedte van de context bepalen.

Op basis van bovengenoemde methodische inzichten kan ik nu meer nauw-
keurig formuleren met welke vragen ik het veld betreed. Het gaat om vier vra-
gen:

1.  Wat is de eigen aard van de bestudeerde ritueel-muzikale repertoires?
2.  Wat is de identiteit van de bestudeerde ritueel-muzikale bewegingen?
3.    In welke rituele context functioneren de ritueel-muzikale repertoires  en

de daarbij horende bewegingen?
4.  Hoe verhouden de repertoires en de bewegingen zich tot de parochiele

liturgie enerzijds en de omringende cultuur en de daarin voorkomende
vormen van ritualiteit anderzijds?
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2.4 BRON\EN

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden maak ik gebruik van diver-
se bronnen en onderzoeksstrategieen. In aansluiting bij sociologisch, etnolo-
gisch en cultureel-antropologisch kwalitatief onderzoek zal ik werken met par-
ticiperende observatie, interviews en andere, ook schriftelijke, bronnen die
toegang geven tot het te onderzoeken veld. Achtereenvolgens komen de diver-
se bronnen aan de orde.

1.4.1  Personal narratives
In deze studie kies ik voor een etnografische benadering waarbij de deelne-
mers aan de ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie functi-
oneren als informanten. Ik kan het ook anders zeggen: wat ik verzamel, zijn
verhalen van deelnemers, waarmee zij betekenis geven aan hun ritueel hande-
len en de daarmee verbonden ritueel-muzikale repertoires. Grimes spreekt in
dit verband van 'personal narratives'."

In zijn boek Deeply into the bone'z heeft Grimes een veelheid aan erva-
ringsverhalen verzameld, verhalen uit allerlei bronnen waarin mensen verslag
doen van ervaringen met bepaalde levensriten van geboorte tot dood; soms
direct (egodocument, dagboek, interview), soms indirect (filmverslag). Het
verzamelen van personal narratives is geen 'vondst' van Grimes. Elders wordt
wel gesproken van biografische ervaringsverhalen", ego-documenten'+ of oral
history. Ook in de Europese en Nederlandse etnologie" wordt gebruik
gemaakt van verhalen, niet alleen van sprookjes, sagen, legenden en dergelij-

v Grimes. Deeply  into  the  bone. 9-11. in een context, waarin bepaalde def'inities van
en oordelen over het handelen leven. In de-

Ook in zijn boek Marning & burving. Rites
o f passage  in  a  man's life (Boulder enz. 1995) personal narrative wordt op deze context,

bewust of onbewust, gereageeril met aan demaakte Grimes gebruik van (autobiografische) ene kant van het spectrum 'aanpassing' (het
ervaringsverhalen. verhaal wordt zo gemodelleerd dat het in har-

Personal Narratives Group (J. Webster monie is met de context) en aan de andere
Barbre e.a.), Interpreting women's lives. kant 'contrast'. (4.) De onderzoeker zelf heeft
Feminist theory and personal narratives. bepaaide ideetn, vooronderstellingen en voor-
Bloomington enz. 1989. in de inleiding van dit oordelen over het handelen. Deze vooringeno-
boek, dat verscheen naar aanleiding van een menheid kan zowel in het verzamelen van per-
conferentie, Minneapolis mei 1986. wordt sonal narratives als bij de analyse een sturen-
gewezen op enkele aandachtspunten waarmee de en storende roi spelen.
bij de analyse van personal narratives reke-
ning gehouden moet worden. ( 1.) Elk verhaal

-4 Zie R Post, Pelgrimsverslagen: verkenning
van een genre, in: Jaarboek voor lituqie-is een ordening van feiten, aspecten worden onderzoek 8 (1992) 285-332.

ingekleurd, weggelaten of toegevoegd.  De
vorm van het verhaal is tegelijk een interpreta- ' L. Rdhrich, ErzJhlforschung, in: R.W
tie van hetgeen verteld wordt. (2.) De deelne- Brednich (Hg.), Grundriss der Volkskunde.
mer aan een bepaald ritueel vertelt in het ver- Berlijn 1994 (tweede druk) 421-448. Voor het
haal zijn ervaring. Hij of zij neemt daarbij Duitse taalgebied kunnen met name Brednich
positie in: het personal narrative is een vorm en Lehmann genoemd worden. Rolf Brednich
van zelfbepaling. (3.) De verteller bevindt zich hield zich bezig met problemen van biografi-



82                                                    BRONNEN

ke, maar ook van genres als reisverhalen, Alltagserztihlungen, familieverhalen,
ziekte-ervaringen. Nieuw bij Grimes is dat hij ervaringsverhalen nadrukkelijk
gebruikt als middel om rituelen 'open' te maken. Hij spreekt van ritual narra-
tives, daarmee doelend op verhalen waarin mensen zel f een ritueel decoderen
en waarin de toe-eigening als proces van betekenisgeving zichtbaar wordt.
Ritual narratives zijn, aldus Grimes: 'autobiographical stories as a way of
making sense of a rite."« Hij wijst er bovendien op dat het vertellen, steeds
opnieuw, onderdeel kan worden van het ritueel zelf: de oorspronkelijke erva-
ring van het ritueel, het moment zelf waarop het ritueel plaatsvond, wordt van-
uit het verleden doorgetrokken naar het heden. Zo beschouwd, zijn ritual nar-
ratives een vorm van anamnese.

Personal narratives kunnen in verschillende bronnen aangetroffen en ook
actief 'uitgelokt' worden. Ze zijn te vinden in presentatiefolders en (concert-)
programma's van de ritueel-muzikale bewegingen, in krantenberichten, tijd-
schriftartikelen en schriftelijke verslagen van ritueel-muzikale activiteiten. Ze
kunnen opgetekend worden tijdens participerende observaties en uitgelokt
worden door middel van interviews. Dergelijke interviews hebben de vorm
van een gesprek o f conversatie, waarbij de informant functioneert als verteller
en de etnograaf participeert in dit proces."

2.4.2  Participerende observatie
Indachtig de opmerkingen van Stringer over etnografisch onderzoek, is het
verzamelen van personal narratives niet voldoende voor een volledige etno-
grafische beschrijving. Het gaat immers niet alleen om wat mensen zdggen dat
ze doen en welke betekenissen zij toekennen aan hun handelen. maar ook om
wat er daadwerkelijk geb6urt. De ge8igende methode om dit laatste in beeld te
krijgen is participerende observatie. Door middel van deze methode neem ik
als onderzoeker deel aan de activiteiten van de ritueel-muzikale bewegingen
(vieringen, repetities en andere samenkomsten).78 Ik creder geen bijzondere of

experimentele situatie, ik blijf niet op afstand, maar maak me het inside-per-
spectief van de groep eigen, dat wil zeggen: de toe-eigeningen van het ritueel-

sche interviews. Albrecht Lehmann deed in Nederiandse etnologie Nijmegen 2000.
Hamburg onderzoek naar levensgeschiedenis- 282-336.
sen van bewoners van de 'grote staci'. Zie:                  .* Grimes, Deeplv into the bone, 10.R. Brednich e.a. (Hgs.), Lebensiauf und
Lebenszusammenhang. Autobiographische Holstein en Gubrium, The active interview,
Materialien in der volkskundlichen Forschung vii: 'Working together, the interviewer and
Freiburg  1982. A. Lehmann, Erzahistruktur narrator actively construct a story and its mea-
und Lebenslauf Autobiographische ning.'
Untersuchungen. Frankfurt-Main/New York                    ..' Zie naast de genoemde literatuur in noot 521983. Voor de Nederiandse etnologie zie:
Th. Meder en E. Venbrux. Vertelcultuur, in: ook: H.R. Bernard, Research methods in cultu-
I Dekker, H. Roodenburg en G. Rooijakkers

ral anthmpology. Newbury Park enz. 1988,
met name 148-179.Cred.). Volkscultuur. Een inleiding in de
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muzikale repertoire in zijn (rituele) context. Het voordeel van deze werkwijze
is dat ik als onderzoeker informatie verkrijg, die ik als buitenstaander niet of
veel moeilijker kan verwerven. Bovendien ben ik, vanuit het inside-perspec-
tief, in staat vragen te stellen in de taal van de groep, waardoor de kwaliteit van
de antwoorden toeneemt. Kwaliteit moet hierbij opgevat worden als de mate
waarin de antwoorden de betekenisgevingen en ervaringen van de deelnemers

zelf weerspiegelen.
De participerende observatie heeft een dubbel doel. Ten eerste observeer ik

als onderzoeker de activiteiten die in de ritueel-muzikale beweging plaatsvin-
den ('what they are actually doing'). Ten tweede stelt de participatie mij in
staat te komen tot een zogenoemde 'emic analysis' en leer ik kijken door de

ogen van de informanten.
Met name het werk van Stringer en Grimes is voor mij richtinggevend voor

wat betreft de participerende observatie als onderzoeksstrategie. Bij beide
auteurs wil ik daarom even stilstaan. Stringer, in zijn al eerder aangehaalde

boek On the perception of worship, doet verslag van het veldwerk dat hij ver-
richt heeft in vier verschillende kerkgenootschappen in Manchester. Elk ver-

slag bevat drie aspecten: opzet en aanpak van het onderzoek, beschrijving en
analyse van de resultaten van het veldwerk, een reflectie op Stringer's ervarin-

gen met de liturgie in de betreffende kerkgenootschappen." Edn van de kerkge-
nootschappen waar Stringer veldwerk gedaan heeft, is een rooms-katholieke

parochie.'° Zes maanden lang nam hij deel aan de vieringen op zondag, enkele
malen ook op weekdagen. Voorafgaand aan het veldwerk kwamen bij Stringer
twee woorden op als hij dacht aan rooms-katholieke liturgie: gewoonte en tra-
ditie. Met deze twee woorden in zijn achterhoofd bevraagt hij de deelnemers
aan de vieringen bij het uitgaan van de kerk. Stringer is vooral geinteresseerd
in processen van betekenisgeving en aan de hand van de begrippen 'gewoonte'
en 'traditie' probeert hij die processen in beeld te krijgen. Daarbij doet hij gere-

geld een beroep op zijn eigen ervaring met de rooms-katholieke liturgie en op
literatuur over symbool en betekenis (met name Turner en Leach).

Naar mijn idee is de methode van Stringer bijzonder vruchtbaar voor de
liturgiewetenschap, juist omdat hij zijn eigen ideeen en opvattingen uit de lite-
ratuur steeds weer confronteert met de resultaten van zijn veldwerk. Wel is het

jammer dat hij nauwelijks inzicht geeft in het veldwerk. Hij besteedt slechts
enkele zinnen aan de parochie en de vieringen, de lezer krijgt niet echt inzicht
in het veld. In termen van Rubin en Rubin: in de wijze waarop Stringer zijn
onderzoek presenteert, is geen sprake van transparantie. De lezer wordt als het
ware pas toegelaten op het moment dat de interpretatie aanvangt.

-'  Stringer,  On  the perception  of worship, 78 " Stringer, On the perception ofworship,  109-
137.
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Ronald Grimes gaat in het tweede hoofdstuk van zijn boek Ritual criticism in
op een rapport, waarin de liturgie van vijftien parochies in de Verenigde Staten
wordt beschreven en geevalueerd." Het rapport geeft verslagen van vieringen
(observatieverslagen aan de hand van een schema met aandachtspunten: het
schema is overigens niet in het rapport opgenomen), herinneringen en ervarin-
gen van participanten aan de liturgieen en officiele documenten en voorschrif-
ten inzake de liturgie. Grimes heeft veel kritiek op de manier waarop liturgie
in het rapport wordt gepresenteerd en geevalueerd. Zo valt op dat de beschrij-
vingen van de vieringen slechts in details van elkaar verschillen. De observa-
tieverslagen benadrukken vooral de universaliteit van liturgie; er is nauwelijks
enige notie van het eigene, de lokaliteit van de liturgie. Ook wordt uit het rap-
port niet duidelijk met welke criteria de liturgieifn beoordeeld worden: wat is
liturgisch gezien valid of invalid'i Op grond van zijn kritiek op het rapport
komt Grimes tot enkele aanwijzingen voor verbetering, die ik hier samenvat-
tend weergeef.':

Grimes wijst op de noodzaak van gedetailleerde beschrijvingen van litur-
gieen als belangrijke stap in de procedure van ritual criticism.» Deze beschrij-
vingen moeten gelezen en geinterpreteerd worden in de ruimere context waar-
in de liturgieEn functioneren. Om inzicht in de context te verwerven is onder-
zoek nodig dat zich uitspreidt over een langere termijn: Grimes noemt de ter-
mijn van 66n jaar. Bovendien moeten deze beschrijvingen aangevuld worden
met de ervaringen en betekenisgevingen van de deelnemers zelf, weergegeven
in hun eigen woorden, dat wil zeggen: niet voorgestructureerd door een vra-
genlijst en/of achteraf bewerkt door een redacteur. Dit inside point of view
moet ten slotte geconfronteerd worden met de waarnemingen van een outsider.
Dit outside point  ofview wordt ingebracht, althans zo lees ik Grimes, door het
inbrengen van het wetenschappelijk-theologisch perspectief

2.4.3   Tijdschriften als bron
Bij de locus gregoriaans. en in mindere mate bij de twee andere loci, spelen
ook tijdschriften een belangrijke rol als bron, met name het Gregoriusblad en

" Grimes, Ritual criticism, 28-62 (hoofdstuk 2: de eersten die liturgie observeerden met een
Ritual criticism of a catholic liturgical evalua- vast observatieschema. Zie: R van Hooijdonk
tion). Het betreffende rapport heet: Liturgical en H. Wegman.  Zij   breken   het:elfde  brood.
renewal  1963-1988 Een kritische wegwijzer bij de viering van de

eucharistie op basis van een liturgie-histori-' Grimes. Ritual criticism. 57-59.
sche en -sociologische anah·se. (Rotterdam)

" Een hulpmiddel bij het opstellen van derge- 1972. Zie ook: A. Scheer, De beleving vanlijke beschrijvingen is een lijst met aandachts- liturgische riten en symbolen, in: J. van der
punten. Zie hiervoor: A. Blijlevens, Hoe kun- \len. Pastoraal tussen ideaal en werketijkheid
nen we een liturgieviering evalueren?. in: (Theologie en empirie l). Kampen 1985.  105-
1*brkmap voor liturgie 23  (1989) nr. 1,9-17. 120. A.  Govaart.      Zijn  wty ge,t·orden dem
J. de Wit. Kijk en luister: kan het beter?. in: wereld. Een onderzoek naar de verhouding
inzet 14 ( 1985) 2-8 en 32-33. R van lussen seculiere en sacrale elementen in de
Hooijdonk en Herman Wegman waren un van titurgie (doctoraalscriptie). Nijmegen  1981.
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het Tijdschrift voor Gregoriaans. Juist tijdschriften zijn een goede bron in rela-
tie tot het algemene onderzoeksperspectief van de liturgische inculturatie en in
het bijzonder met betrekking tot de toespitsing van dit onderzoeksperspectief
op de interferentie tussen benoeming en toe-eigening. Drie kenmerkende func-
ties maken een tijdschrift geschikt om het samenspel van benoeming en toe-
eigening in beeld te brengen.

Ten eerste kan een tijdschrift functioneren als 'makelaar', als schakel tus-
sen aanbod en vraag, tussen voorschrift en praktijk.'4 Het Gregoriusblad, dat
verschijnt sinds   1876, is sinds de oprichting van de Nederlandse Sint-
Gregoriusvereniging  in  1878 de spreekbuis van deze vereniging. Vanaf 1911
kwam dit ook tot uiting in de ondertitel van het blad: Sint Gregoriusblad.
Tijdschrift tot bevordering van kerkelijke toonkunst. Ojficieel orgaan der
Nederlandsche Sint Gregorius-vereniging. Volgens haar statuten stelde de
Gregoriusvereniging zich ten doel 'de bevordering van de gewijde en liturgi-
sche muziek volgens de geest der Kerk en met de stiptste inachtneming der
kerkelijke wetten."' De bevordering en stimulering van met name het gregori-
aans was en is nog steeds een belangrijke doelstelling van de Gregorius-
vereniging. Zowel het Gregoriusblad als het Tqdschrift voor Gregoriaans kun-
nen gezien worden als intermediair tussen het officiale beleid betreffende de
restauratie en de uitvoeringswijze van het gregoriaans, zoals dat wordt uitge-
vaardigd door Rome, gepropageerd door de wetenschap en uitgedragen door
onder andere de Gregoriusvereniging enerzijds, en het lezerspubliek ander-

zijds. Zo speelde het Gregoriusblad in de eerste decennia van de twintigste
eeuw enerzijds een actieve rol in het promoten van het 'nieuwe' gregoriaans
volgens de Editio Vaticana, anderzijds weerspiegelde het de mate waarin dit
gregoriaans in het leven van alle dag werd toegeEigend.

Ten tweede functioneert een tijdschrift als podium ofplatform voor discus-
sie. Dergelijke discussies kunnen zich, expliciet of impliciet, afspelen tussen
de redactie en de lezers, maar ook tussen tijdschriften onderling.

Een derde funcne is gegeven door het feit dat een tijdschrift een seriEle
bron is. In het verlengde van het voorgaande kan gezegd worden, dat door de
regelmatige verschijning over langere perioden een tijdschrift een platform
voor actuele discussie en hervormende actie kan worden. Het tijdschrift maakt
continue wisselwerking tussen auteur en lezer mogelijk. Zo wordt het tot een
drijvende kracht achter hervormingen van de cultuur waarvan het tevens uit-
drukking is.

14 Zie  voor  het nu volgende:  G.J Johannes, De Europese context: monografieen en studies
barometer van de smaak. Tijdschriften in 2). Den Haag 1995.1,11-15.198-199.
Nederland 1770-1830. (Nederlandse cultuur in Rs GB 3 C 1878) 49.
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2.4.4 Context
Aan het slot van paragraaf2.3.3 heb ik al een en ander gezegd over de context
van de ritueel-muzikale bewegingen die in dit onderzoek bestudeerd worden.
Aan de hand van Lukken en Post heb ik daar vooral de nadruk gelegd op het
inperken van de context en het koersen op wat Post noemt: getemde intuitie.
Zonder hierop iets af te dingen wil  ik hier verkennen naar welke richtingen de
context in elk geval w61 uitgebreid dient te worden. Ik onderscheid drie rich-
tingen.

Allereerst is er de directe context van de bestudeerde ritueel-muzikale
bewegingen. Deze context bestaat uit het kerkgebouw en de parochie of ande-
re institutionele kaders waarmee de bewegingen verbonden zijn; de wijk, het
dorp of de stad waar de activiteiten plaatsvinden. De context bestaat ook in het
bredere kader van het ritueel-muzikale repertoire. Zo zullen we bij het grego-
riaans aandacht besteden aan de uitvoeringspraktijk en de semiologie, de
belangstelling voor Oude Muziek en de populariteit van het gregoriaans op
concerten, festivals en cd's. Bij het repertoire van jongerenkoren zal de aan-
dacht ook uitgaan naar de popcultuur, festivals voor jongerenkoren en organi-
saties die zich bezighouden met ontwikkeling van repertoire. Bij de
Taiztgroepen in Nederland zullen we ons tevens bezig houden met de bewe-
ging van Taiz6 zelf zoals die vanuit Frankrijk gestalte heeft gekregen. Deze en
ook andere 'contextuele lijnen' zullen meer of minder worden aangezet naar
gelang het belang dat de informanten aan deze lijnen hechten. Als bronnen
hiervoor maak ik gebruik van tijdschriften en secundaire literatuur.

Ten tweede is er de historische context van de ritueel-muzikale bewegin-
gen. Deze bewegingen worden niet alleen bestudeerd binnen de context van de
huidige cultuur, maar worden ook, naar goede liturgiewetenschappelijke
onderzoekstradities«, geplaatst op een historische ontwikkelingslijn. Voor dit
diachrone perspectief zal ik eveneens gebruik maken van secundaire literatuur.

Ten derde is er de brede 'markt' van ritueel-muzikale bewegingen in de
marge van de parochie. De bewegingen die ik in dit onderzoek bij wijze van
casestudiet' bestudeer, staan niet op zichzelf Via tijdschriften, organisaties
als de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, de Stichting Amici Cantus
Gregoriani en ResponZ (thans: Code-Music), internet en secundaire literatuur
kan de 'markt' van gregoriaanse schola's, jongerenkoren en Taiz6groepen in de
volle breedte in beeld gebracht worden.

. Post. Zeven notities over rituele verandering, in Deeplv into the bone (p. 57) van 'ritual
28. event' tegenover 'ritual tradition'. Toch mogen

'- 't Hart, Onderzoeksmethoden, 268: door te we de 'breedte' en de 'tradition' niet uit het
oog verliezen en moeten we nagaan in hoever-werken met slechts enkele cases ligt de nadruk re vanuit de enkele casus uitspraken gedaanop 'diepte', niet op 'breedte'. Grimes spreekt kunnen worden over de totale 'markt'.
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3.      Inculturatie,  parochie en marge
Voor velen was de uitvaartplechtigheid van Prins Claus op 15 oktober 2002
een gedenkwaardige gebeurtenis. De prachtig versierde Oude Kerk te Delft. de
muziek van onder anderen Bach en Mozart en het ritueel van de afdaling in de
grafkelder maakten indruk. Gedenkwaardig was vooral de toespraak van Huub
Oosterhuis, die door de naaste familie van de Prins gevraagd was de overwe-
ging tijdens de plechtigheid uit te spreken. In een column in het opinieblad
VolZin ging Rent Cuperus in op de rol die Oosterhuis speelde bij de uitvaart.

Ik citeer enkele passages uit deze column:

De rouwdienst van prins Claus toonde het weer eens aan: de kloof tussen

'gelovigen' en 'geseculariseerden' is veel kleiner dan wordt aangenomen. Men
kan elkaar in een overkoepelende taal en sfeer vinden, zo liet die dienst zien.
Voor Carel ter Linden, de liturgische voorganger, gold dat overigens in mindere
mate. Bij diens formeel, ouderwetse gebeden - God heeft Claus weer tot zich

geroepen - haken onkerkelijken en agnosten al gauw af. (...) Officiale liturgie
en rituele bezwering kunnen ware emotie en devotie in de weg staan. Hoe

anders was dat bij Huub Oosterhuis. Die wist met zijn taal en houding ten
opzichte van de dierbare 'prins van links' een ieder te beroeren, of het nu om
buiten- en binnenkerkelijke christenen of zin-zoekers van overig pluimage
ging. (...) De dienst van Claus liet vooral dit zien: hoe we bij de dood - dat
moment van liefde, afscheid, bestaanstwijfel en woedende rouw - nog altijd
schatplichtig zijn aan het joods-christelijke geestesmerk van onze cultuur.

Noodgedwongen. Want laten we eerlijk zijn: voor de sfeer van een kerkge-
bouw, Bachcantates, het Agnus Dei van Mozart of de solidaire bijbeltaal van
Oosterhuis heeft de secularisatie geen gelijkwaardige substituten weten aan te

dragen.  (...) En dat verschaft aan het Niemandsland tussen kerken en kerkver-
laters, gelovigen en geseculariseerden een extra dimensie. Voor de lege plek
die de secularisatie onherroepelijk heeft geslagen - existentieel tekort en

levensbeschouwelijk vacuOm tegelijk - blijken nu juist zij die door de officiele
kerken bij voorkeur worden uitgespuugd (...) van vitaal belang. Zij zijn het die
handreikingen doen aan de buitenkerkelijke meerderheid en bruggen bouwen
tussen joods-christelijke traditie en onze agnostische seculiere cultuur.'

' Rent Cuperus in VolZin, opinieblad voor

geloof en samenleving 1 (2002) nr. 3,31.
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In grove lijnen, eigen aan het genre van de column, beschrijft Cuperus de rol
die religieuze expressies kunnen spelen, ook in een geseculariseerde maat-
schappij. Het is mogelijk, zo betoogt hij, een (muzikale) taal te vinden die
zowel gelovigen als geseculariseerden weet aan te spreken. Bruggenbouwers
in deze zijn vooral zij die, bezien vanuit ecclesiocentrisch perspectief, opere-
ren in de marge van de institutionele kerken.

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de connecties tussen de kerk, meer
specifiek: de liturgie, en de haar omringende cultuur, waarvan zij zelf overi-
gens deel uitmaakt. We spreken van de inculturatie van de liturgie, een begrip
dat we tot nu toe hebben gedefinieerd als het voortdurende en onontkoomba-
re proces van wederzijdse bet'nvloeding van de christelijke boodschap ener-
zijds en de cultuur anderzijds. In dit hoofdstuk zullen we deze definitie, die we
ontlenen aan het werk van Gerard Lukken, nader verkennen en onder kritiek
stellen. We zullen komen tot een bijgestelde omschrijving die poogt recht te
doen aan de huidige, postmoderne context. Vervolgens verbinden we het con-
cept van de inculturatie met wat we eerder hebben aangeduid als de 'marge van
de parochie'. We zullen ingaan op de metaforische betekenis van het begrip
marge en het met name vanuit ritueel perspectief verkennen.

3.1 INCULTURATE

Ondanks het feit dat vanuit de postmoderne situatie de bruikbaarheid van het
concept inculturatie onderwerp van discussie isz, speelt het in deze studie een
belangrijke rol, met name aan het begin en het einde van het onderzoek. De
intuitie dat ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie op exem-
plarische wijze een bijdrage leveren aan de inculturatie van de liturgie, ligt
immers ten grondslag aan de probleemstelling. In het laatste hoofdstuk zal
deze inculturerende potentie bevraagd worden: in hoeverre is er sprake van
inculturatie, welke kwaliteiten zijn hierbij in het spel, hoe waarderen wij deze
kwaliteiten?

In deze paragraaf wil ik, zoals gezegd, het begrip inculturatie verkennen
aan de hand van het werk van Gerard Lukken. Ik vat de hoofdlijnen uit zijn             
publicaties over de inculturatie van de liturgie samen, bekijk deze vervolgens
kritisch en kom tot een nadere aanduiding van wat we in deze studie verstaan
onder het begrip inculturatie. Tot slot ga ik in op de vraag naar inculturatie en
ritueel-muzikale repertoires.

* Zie onder andere:  R Phan, Liturgical incultu- age, in: K. Pecklers, Lituriv in a postmodern
ration: unity in diversity in the postmodern world. London/New York 2003,55-86.
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3,1,1     Liturgische inculturatie
Het begrip inculturatie is een neologisme, dat in  1959 voor het eerst in de theo-

logische literatuur gebruik werd door pater-missionaris Segura en abbt
Sohier.1 In de apostolische aansporing Evangelii nuntiandi \lit \975 zien we de
term voor de eerste maal in een kerkelijk document.' Vanaf het midden van de
jaren tachtig van de twintigste eeuw is inculturatie een geregeld terugkerend

begrip in liturgiewetenschappelijk onderzoek.' Gerard Lukken heeft diverse
malen over de thematiek 'liturgie en inculturatie' geschreven. voor de eerste
maal  tijdens zijn afscheidscollege in  1994«, het meest uitvoerig en compleet in
zijn bijdrage aan de verslagbundel van het twaalfde liturgiecolloquium van het
Liturgisch Instituut van de Katholieke Universiteit Leuven.' Deze bijdrage, die
ik hier zal volgen, valt uiteen in twee delen. In het eerste deel ('Theorie') gaat
Lukken in op de verhouding tussen cultuur en liturgie. In het tweede deel
('Praktijk') toetst hij de theorie aan een Romeinse instructie inzake de incul-
turatie.' Ik beperk me hier tot een weergave van het eerste deel van zijn arti-
kel. Hierin komt Lukken in drie stappen uit bij het concept inculturatie.

In de eerste stap zet hij uiteen wat cultuur is', niet door een definitie te
geven, maar door met enkele elementen aan te geven wat we bedoelen als we
het begrip 'cultuur' in de mond nemen. Centraal staat dat cultuur iedere men-

'
Segura, L'initiation valeur permanente en vue en inculturatie. Versiagboek van het twaalfde

de l'inculturation, in: i Masson (red.), liturgiecolloquium van het Liturgisch Institutit
Mission et cultures non-chrHiennes. Rapports van  de  K.U.  Leuven  - oktober   1995  (Nik€-
et compte rendu de la XXIXe semaine de mis- reeks nr. 37). Leuven/Amersfoort  1996,15-56.
siologie. Louvain 1959. Brugge 1959.219- Ook verschenen in Franse vertaling:
235. Abb6 Sohier, Inculturation dans le monde Inculturation de la liturgie. Thdorie et prati-
chinois, in: Masson, Mission et cultures, 309- que, in: Questions Liturgiques 11 C 1996)

311. De term 'inculturatie' is afgeleid van het 10-39. Zie verder: idem, Rituelen in over-
antropologische begrip 'enculturatie' (sociali- vioed. ldem, Implantatie versus inculturatie?
satie), maar kreeg in de theologische literatuur Een nieuwe Instructie over llc:t vertalen van de
een totaal andere betekenis. Romeinse liturgie. in: Erediensrvaardig 11
Zie: A. Chupungco. Liturgicat inculturation. (2001) 127-131.
Sacramentals,  religiosity,  and  catechesis. ' Latijnse tekst: Congregatio de Cultu Divino
Collegeville 1992,25-27. G. Lukken. Rituelen et Disciplina Sacramentorum. De Liturgiain oven,loed. Een kritische bezinning op de Romana et Inculturatione: Instructio quarta adplaats en de gestalte van het christelijke ritu-
eel in onze cultuur. Baarn 1999, 122-123. exsecutionem Constitutionis Concilii Vaticani

Secundi de Sacra Liturgia recte ordinandam
4 Paulus VI, Evange/U nuntiandi. Rome 1975. (ad Const. art.  37-40).  in:  Notitiae maart  1994.

Nederlandse tekst: Congregatie voor de' Zie het literatuuroverzicht (met name Engels- Eredienst en de Regeling van de Sacramenten,
talige literatuur) in: S. Stauffer, Worship and De Romeinse liturgie en de inculturatie.
Culture. A select bibliography, in: Studia

Liturgica 27 C 1997) 102-128.
Vierde  instructie voor de juiste toepassing van
de Constitutie over de liturgie van het Tweede

' G. Lukken, Inculturatie en de toekomst van Vaticaans Concilie (bij de nummers 3740)
de liturgie (Liturgie in perspectief 3). van de Constitutie). in: Kerkelijke documenta
Heeswijk-Dinther  1994;  zie noot 8 (p.  8) voor tie 23 C 1995) nr. 1,30-46.
verwijzingen naar literatuur uit de jaren tach- ' Elders geeft Lukken een uitvoerige schets
tig van de mintigste eeuw. van de hedendaagse West-Europese cultuur:
G. Lukken, Inculturatie van de liturgie. Lukken. inculturatie en de toekomst van de

Theorie en praktijk. in: J. Lamberts. Liturgie litwgie, 13-19.
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selijke praktijk betreft: het spreken, het bereiden van voedsel, het bouwen van
huizen enz. Ook religie, en daarbinnen de liturgie, is onderdeel van de cultuur.
Mensen scheppen cultuur, maar ook het omgekeerde is waar: mensen worden
door de cultuur als mens gecrederd Vervolgens is van belang in te zien dat het
spreken en handelen van de mens, in alle sectoren van het leven, een samen-
hangend geheel vormen. Dit betekent dat veranderingen op 66n punt van de
cultuur hun weerslag hebben op het geheel. Belangrijk is ook dat we niet kun-
nen spreken van 66n cultuur, maar van culturen, die zowel na elkaar (dia-
chroon) als tegelijkertijd (synchroon) bestaan.

In de tweede stap gaat Lukken in op het verband tussen cultus en cultuur.
Hij stelt dat religie, en daarbinnen met name het ritueel (de cultus), het hart
vormt van de cultuur, het dynamische en diepste element.10 'De cultus is als
religieuze expressie een integrerend en centmal element van de cultuur, maar
ook geldt dat de cultuur op haar beurt op een zeer diepgaande wijze de uitoe-
fening  van de cultus conditioneert."'

In de derde stap brengt Lukken het begrip inculturatie ter sprake. Sinds
halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw zag men in dat de univer-
sele kerk een multiculturele gemeenschap is. Dit vroeg om een doordenking
van de manier waarop het christelijke geloof en de culturen elkaar doordrin-
gen en beinvloeden. Hierbij kwam uiteindelijk het begrip inculturatie ter spra-
ke als 'de dynamische relatie tussen de christelijke boodschap en de cultuur,
of beter nog: de culturen.  Het gaat om het voortdurende proces van wederzijd-
se  en kritische interactie en assimilatie tussen beide."2 Lukken drukt  dit,  in
navolging van Chupungco, uit in de formule: A+B=C.I n deze formule staat
A voor de christelijke boodschap, B voor de cultuur en C voor een nieuwe tota-
liteit, die ontstaat door transformatie van culturele waarden door de integratie
in het christendom enerzijds en verworteling van het christendom in de cultuur
anderzijds. Hierbij kan zich een zekere spanning voordoen: elke cultuur kent
elementen die afbreuk doen aan de identiteit van de christelijke boodschap.
Met andere woorden: Schrift en traditie staan ook kritisch tegenover de cul-
tuur.

Lukken benadrukt dat de christelijke boodschap nooit 'cultuurloos' is.n Wij
kennen niet de zuivere boodschap, elke uiting van het christendom is cultureel

"' Harvey Cox noemt religie 'the most accurate tieth century. A theological overview. New
barometer. It can provide the clearest and York 1999,135-143.142).
most graphically etched portrait, in miniature. " Lukken. Inculturatie van de liturgie, 20.of what is happening  in the big picture.  ( . . . )
1 am convinced that religion is the royal road " Lukken, Inculturatie van de liturgie, 22-23.
to the heart of a civilization, the clearest  indi- " Zie ook: G. Lukken, Liturgiewetenschap-cator of its hopes and terrors, the surest index

pelijk onderzoek in culturele context.of how it is changing.' (H. Cox. The myth of Methodische verhelderingen en vragen, in:the twentieth century. The rise and fall of
'secularisation', in: G. Baum (ed.). The ht'en- Jaarboek voor litwgie-onderzoek 13 (1997)

135-148.
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geladen. Ook liturgie kan zich niet anders uitdrukken dan in de waarden, patro-
nen en instituties die de cultuur aanreikt. Als zodanig is het proces van de litur-
gische inculturatie 'heel gewoon"+ en is de geschiedenis van de liturgie te
beschouwen als een proces van voortgaande inculturatie, een proces waarin
liturgie de dialoog aangaat met de steeds wisselende tijden en culturen."

3.11     Kritische  beschouwing  vanuit  de  huidige  context
De definiering van het concept liturgische inculturatie die Lukken hanteert,
dient vanuit de huidige,  laat- of postmoderne context kritisch bekeken te  wor-

den. Op vijf aspecten wil ik nader ingaan: de complexiteit van het concept
inculturatie, de fundamentele verwevenheid van liturgie en cultuur, de gediffe-
rentieerde wijze waarop deze verwevenheid gestalte kan krijgen, de veronder-
stelde wederkerigheid in het proces van inculturatie en het niveau waarop de
inculturatie plaatsvindt.

Ten eerste wil ik benadrukken dat het begrip inculturatie een complex con-
cept is, dat we op ten minste twee manieren kunnen inzetten. Het is enerzijds
een concept waarmee we, terugkijkend en evaluerend, historische ontwikkelin-
gen kunnen beschrijven, anderzijds een concept waarmee we de fundamente-
le verwevenheid van cultus en cultuur in het heden aanduiden. In deze studie
heb ik steeds dit laatste op het oog Complicerende factor hierbij is, dat de
waardering van deze fundamentele verwevenheid in belangrijke mate afhanke-

lijk is van de houding ten opzichte van de cultuur alsmede van de visie op litur-
gie. Zo noemt Lukken de huidige cultuur met aandacht voor 'kleine verhalen'
een gunstige tijd voor de liturgie.t« Vertegenwoordigers van de zogenoemde

Hervorming-van-de-hervormingsbeweging" daarentegen zien de huidige cul-

w A. Kavanagh, Liturgical inculturation: look- via een te ontwerpen en te volgen strategie.'
ing to the future, in: Studia litu,gica 20 (1990) " Zie ook: Van Tongeren, De inculturatie van
95-106, hier p. 96. Zie ook: L. van Tongeren, de liturgie, 166-170. 'De geschiedenis leert
De inculturatie van de liturgie tot (stil)stand ons dat zowel in meer algemene zin het chris-
gebracht? Kanttekeningen bij een Romeins tendom. als in meer specifieke zin de liturgie
document over liturgie en inculturatie, in: in hun huidige vorm zel f reeds het resultaat
Jaarboek voor liturgie-onderzoek  1 2  ( 1996)
164-186. Op p. 170 schrijft Van Tongeren:

van inculturatie zon. Een niet-geincultureerd
christendom dat aan de cultuur en de geschie-

'Spreken over inculturatie van de liturgie is dan denis voorafgaat, bestaat niet en kan niet
ook in zekere zin een tautologie. bestaan.' (p. 169)
V. Neckebrouck. Progressistische theologie en
inculturatie van de liturgie, in: Lamberts, " Lukken, Rituelen in overvioed, 216. Zie ook
Liturgie en inculturatie, 75-109, citaat van p. hoofdstuk 6 (paragraaf 6.3).
103: 'Als elk bestaand christendom een gein- '- R Post, Over de historische referentie in de
cultureerd christendom is, dan zijn de meest rooms-katholieke 'Hervorming-van-de-hervor-gangbare termen waaI·in theologen en missiolo-

mingsbeweging', in: Jaarboek voor liturgie-
gen over inculturatie spreken, namelijk als een onderzoek 20 (2004) 73-88. Zie ook: Herbron-
opdracht, een te volvoeren taak. een op te los-

ning van  de eredienst.  Veertig jaar  Constitutiesen probleem. wellicht niet de meest geeigende. over de liturgie van Maticanum U (speciale uit-
De culturele vormgeving van het christendom

gave van Communio 28 (2003) nr. 5-6, in sa-doet zich in de eerste plaats vour als een spon- menwerking met de bisdommen Groningen,
taan, automatisch en onvermijdelijk proces, Haarlem, 's-Hertogenbosch en Roermond, en
eerder dan als een vraagstuk dat dient opgelost de Vereniging voor Latijnse Liturgie).
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tuur als een onvruchtbare context voor de christelijke eredienst. De onder-
zoekspraktijk die inzet op antropologische en culturele dimensies als onont-
koombaar milieu van ritueel-liturgisch handelen, wordt door hen op 66n lijn
gezet met verduistering van de identiteit van de christelijke ritualiteit en sacra-
mentaliteit.

Ten tweede wil ik benadrukken dat liturgie altijd geincultureerd is. Lukken
geeft dit aan door te schrijven dat een cultuurloos christendom niet bestaat, IK

maar in het taalgebruik kan door het apart benoemen van de twee in het spel
zijnde polen (cultus/liturgie - cultuur) deze fundamentele verwevenheid uit het
oog verloren worden. Hierdoor kan het concept inculturatie een statisch karak-
ter krijgen, terwijl juist dynamiek, het over-en-weer, kenmerkend is voor het
proces van inculturatie. Een en ander heeft ook te maken met het statische,
moderne cultuurbegrip dat Lukken hanteert en dat op zijn beurt weer verband
houdt met de herkomst van het concept liturgische inculturatie. De incultura-
tie van de liturgie is als project een voortzetting van of vervolg op de
Liturgische Beweging zoals die vanaf het begin van de twintigste eeuw
opkwam. Deze Beweging is verbonden met een specifieke sociaal-culturele
context, die inmiddels grondig van karakter is veranderd. We spreken thans
van een laat- of postmoderne culturele setting, waarin cultuur niet bezien
wordt als een systeem waarvan de diverse onderdelen 66n geheel vormen,
maar als een sociale ruimte waar vele factoren elkaar ontmoeten en waar iden-
titeiten door strijd en twist gevormd worden.'# De cultureel antropoloog  Wim
van Binsbergen ging in zijn inaugurele rede nog een stap verder.10 'Culturen
bestaan niet', betoogde hij. Wat bestaat zijn concrete mensen die gangbare
waarden en gebruiken selecteren, erkennen en voortzetten, met de bedoeling
om hun groep te continueren; dit noemen we cultuur. Maar deze concrete men-
sen maken tegelijk deel uit van meerdere waardepatronen: van hun familie,
hun beroepsgroep, hun buurt, hun vereniging enzovoort. Edn persoon verenigt
in zich al vele subculturen. Vanuit dit postmoderne perspectief heeft Peter
Phan dan ook kritiek op het gebruik van het begrip inculturatie; hij spreekt lie-
ver  van ' interculturatie' en schrij ft met betrekking  tot de liturgie:

If the Gospel, and more specifically, the liturgy must be regarded as a cultural,
symbolic 'world', a social construct with its own interests and idiosyncrasies,
then inculturation is not an 'incarnation' of a timeless, unchanging and acultu-
ral reality (such as the eternal Logos) into a particular culture, but an intercul-
tural encounter or dialogue between at least two cultures."

" Lukken, inculturatie van de liturgie. 28. 2, W. van Binsbergen, 'Culturen bestaan niet.
Het onderzoek van interculturatiteit als eenw R. Schreiter. Theologie en cultuur in een

nieuw millennium (inaugurele rede). Nijmegen
openbreken van vanzegsprekendheden linau-

2001,5-9. gurele rede). Rotterdam  1999,
" Phan. Liturgical inculturation, 64.
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De liturgie draagt een cultuur (of beter: verschillende culturen) met zich mee
die een ontmoeting aangaat  met de culturen  (ook hier meervoud!)  die  in  de
Nederlandse context (i.c.) te onderscheiden zijn. Deze 'interculturele ontmoe-

ting' is onontkoombaar, de liturgie doet zich nu eenmaal altijd voor in een
bepaalde context. Of anders gezegd: de liturgie is onderdeel van de cultuur
zelf Het lijkt mij goed deze vaststelling in het taalgebruik ten volle te verdis-
conteren. Een en ander betekent dat we niet langer kunnen spreken van cultus
en cultuur, want dit wekt de suggestie dat de cultus los van de cultuur zou kun-
nen bestaan.

Een derde aandachtspunt betreft de wijze waarop liturgie en cultuur met
elkaar verbonden zijn. Lukken schrijft terecht dat niet alle elementen van een
cultuur passen bij de identiteit van de christelijke boodschap. Hij noemt het
voorbeeld van economische structuren die leiden tot uitbuiting van de derde
wereld en die mensen brengen tot een sterk consumptief gedrag; dergelijke
structuren staan haaks op de christelijke boodschap.  Ook een dergelijke kri-
tische symbiose is een vorm van inculturatie. Inculturatie bestaat immers niet
alleen in het wederzijds opnemen van elementen, maar ook in het afwijzen
daarvan. Het Nairobi Statement on Worship and Culture van de Lutherse
Wereldfederatie (januari 1996)11 onderscheidt   dan ook terecht meerdere
manieren waarop de christelijke liturgie met de cultuur verbonden is. Ten eer-
ste is liturgie transcultureel liturgie overstijgt de verschillende culturen en
kent enkele basisstructuren die fundamenteel zijn en in alle culturen terugke-
ren.24 Concreet is het transculturele karakter van de liturgie aanwijsbaar in
zaken als de grondstructuur van de eucharistieviering, het gebruik van de
Bijbel in de liturgische samenkomsten, het Credo en Onze Vader, de vormge-
ving van het liturgisch jaar. Ten tweede is liturgie contextueel: liturgie varieert
naar gelang de context. Contextualisatie kan plaatsvinden door middel van de
methode van dynamische equivalentie, waarbij een element van de liturgie
vervangen wordt door een element uit de cultuur, dat een gelijke betekenis,
waarde en functie heeft.11 Ook door middel van creatieve assimilatie kan con-
textualisatie plaatsvinden. Hierbij wordt de liturgische ordo verrijkt door toe-

" Lukken, Inculturatie van de liturgie, 26-27. ke en in dit zin transculturele geloofssubstan-
tie zou bestaan. Van de andere kant is juist:' Lutheran World Federation, Nairobi State-
deze universele, voor alle culturen open enment on worship and culture: contemporary alle mensen uitdagende boodschap, concreet

challenges and opportunities, in: Studia
Liturgica 27 (1997) 88-93.

alleen te vinden in de gestalten van de particu-
liere culturen ( . . . ) , nooit sec, boven of buiten

" Zie ook wat E. Schillebeeckx schrijft over enige cultuur; dus nooit in een cultuurvrije,
transculturele karakter van het evangelie: afgepelde "abstracte geloofssubstantie".'
'Van de ene kant is "het evangelie" in zijn (E. Schillebeeckx, Mensen als verhaal van
fundamentele tendens en kracht transcendent God.  Baarn  1989,55).
en universeel, in dit zin: "trans-cultureel" ik " Schillebeeckx spreekt van het 'proportioneelbedoel hiermee alleen: niet aan 66n cultuur

gelijke' (Mensen als ver/mal van God, 60-61).gebonden, en dus niet dat er een boventijdelij-
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voeging van nieuwe elementen afkomstig uit de lokale cultuur.26 Ten derde is
liturgie contracultureel: liturgie keert zich tegen datgene wat in tegenspraak is
met de christelijke boodschap, stelt zich kritisch op ten opzichte van de cul-
tuur en de daarin heersende waarden. De dynamiek van de relatie tussen cul-
tus en cultuur is dan ook niet gelegen in een uiteindelijke conformiteit, maar
in een voortgaand proces van wederzijdse transformatie. Ten vierde kan litur-
gie. aldus het Nairobi Statement, crosscultureel zijn. Dit wijst op de mogelijk-
heid dat liturgische tradities elementen aan elkaar ontlenen. Door deze cross-
culturele uitwisseling kan de fundamentele eenheid van de Kerk, de commu-
nio, versterkt worden.

In het transculturele karakter van de liturgie bevindt zich een van de kern-
vragen van de liturgische inculturatie: welke elementen overstijgen de eigen,
lokale cultuur? Welke elementen zon niet aan verandering onderhevig aange-
zien zij behoren tot de 'substantiele eenheid van de Romeinse ritus', zoals de
formulering luidt in de Constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans
Concilie? 21 Welke elementen zijn bepalend voor de identiteit van de christelij-
ke liturgie? Hier spelen zich de vragen af naar continuReit en discontinuReit,
traditie en vernieuwing, herhaling en creativiteit, universaliteit en particulari-
teit. Rituelen doen zich voor alsof zij altijd z6 hebben bestaan. Ze lijken onver-
anderlijk te zijn, geworteld in verleden en traditie waaraan zij autoriteit en
waardigheid ontlenen.28 De liturgiewetenschapper Herman Wegman werkte de
kwestie van de schijnbare onveranderlijkheid van de liturgie en de daarmee
samenhangende normativiteit van de liturgische traditie uit in het essay
'Liturgie en lange duur:29 Als kenner van de geschiedenis van de liturgie wijst
hij in zijn essay op de contingente evolutie van de westerse liturgie. Hij ont-
hult de verborgen agenda's onder veel liturgische tradities en schetst hoe tra-
ditie en verleden tot wet en norm verheven zijn voor het heden:

" Zie ook: Chupungco, Liturgical inculturati- " M. Barnard. Dynamiek van cultus en cul-
on, 37-51. Idem. Liturgy and inculturation, in: tuur, in: M. Barnard en R Post (red.), Ritueel
A. Chupungco (ed.). Handbookfor htuqical bestek. Antropologische kernwoorden van de
studies. Volume II Fundamental liturgy. liturgie. Zoetermeer 2001,47-55,51-55.
Collegeville 1998, 337-375, hier p. 368-374. " H. Wegman, Liturgie en lange duur, in:
Chupungco noemt als derde methode: organi- L. van Tongeren (red.), Toekomst. toen en nu.
sche progressie. Dit betreft het in- en aanvul- Beschouwingen over de ontwikkeling en delen van de post-Vaticaanse editiones opicae. voortgang van de liturgievernieuwing
" SC 38: 'De substantiele eenheid van de (Liturgie in perspectief 2). Heeswijk-Dinther
romeinse liturgie moet behouden blijven. 1994,11-38. Zie ook: L. van Tongeren,
Maar daar binnen moet ruimte gelaten worden Liturgical renewal never ends, in:
voor wettige verschilien en aanpassingen aan M. Lamberigts en L. Kenis, Vatican 1/ and its
de onderscheidene groeperingen, streken en /egacy (Bibliotheca Ephemeridum Theologi-
volkeren, vooral in de missiegebieden, ook bij carum Lovaniensium 166). Leuven 2002,365-
de herziening van de liturgische boeken.' Zie 384.

ook: Lukken, Inculturatie van de liturgie,
34-42.
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(...) dat alle riten in oorsprong door de maatschappelijke en kerkelijke context

zijn bepaald en dat zij pas eeuwen later, nu echter gedecontextualiseerd, als
norm van kerkelijk handelen zijn vastgesteld."

Wegman concludeert dat dit soort traditie 'ontmanteld' dient te worden en ver-
vangen door een dynamisch traditiebegrip. Hij doet dit vanuit het perspectief
van de liturgische inculturatie als de zoektocht naar relevante connecties tus-
sen liturgische tradities en cultuur waarin de identiteit van de christelijke ritu-
ele traditie behouden blijft. De dynamiek bestaat in het leggen van eigen
accenten in het doorgeven en verbeelden van de oorspronkelijke genade-erva-
ring.2

Een vierde punt van kritiek betreft de veronderstelde wederkerigheid.
Lukken spreekt van een voortdurend proces van wederzijdse en kritische inter-
actie en assimilatie tussen de christelijke boodschap en de cultuur. Onhelder
blijft echter hoe de christelijke boodschap in het algemeen en de liturgie in het
bijzonder invloed uitoefent op de omringende context, de cultuur waarvan de

liturgie zelf deel uitmaakt. In welke zin verandert de cultuur, op welke wijze
kan er daadwerkelijk sprake zijn van een symbiose? Op het niveau van de defi-
nitring is er sprake van wederkerigheid, in de praktijk van onderzoek en docu-
mentatie lijkt het spreken over de liturgische inculturatie zich vooral te beper-
ken tot het opnemen dan wel afwijzen van elementen vanuit de context in de
liturgie. Voor de omgekeerde beweging is nauwelijks oog.

Het vill'de en laatste punt van kritiek gaat in het op niveau waarop de incul-
turatie plaatsvindt. Lukken besteedt in zijn omschrijving van het concept
inculturatie weinig aandacht aan het concreet vieren van liturgie, de perfor-
mance. De inculturatie lijkt zich vooral af te spelen voorafgaand aan het vie-
ren zelf. Ronald Grimes wijst op een tweede niveau waarop inculturatie plaats-
vindt: rituelen worden, ook al zijn ze traditioneel, steeds opnieuw 'uitgevon-
den' op het moment van uitvoeren:z Grimes spreekt van reinvention, die niet

alleen betrekking heeft op de concrete gestalte van de liturgie, maar ook op de

" Wegman, Liturgie en lange duur, 24. Ortderbroken traditie. 26).
" Wegman, Liturgie en lange duur, 24-36. ' R. Grimes, Deeplv into the bone. Re-inven-
Merk op dat traditie zowel kan slaan op de ting rites ofpassages. Berkeley enz. 2000,
inhoud - geloofsleer, verkondiging, ritueel 214:  '(...) the notion that rites are built on tra-
handelen, gebedspraktijk, ethiek - als op de dition is half a truth. The other half is that
activiteit van het doorgeven van die inhoud. rites of passage are constantly being reinven-
Zie hiervoor: L. Boeve, Onderbroken traditie. ted in the very process of being enacted.'
Heeft het christelijk verhaal nog toekomst? Grimes gebruikt 'reinventing' op verschillende
Kapellen 1999,21-22. Boeve spreekt overi- wijzen (zie bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk
gens over 're-contextualisering van de tradi- van zijn boek Reading. writing, and rituali-
tie': 'Hierbij worden nieuwe, contextueel zing.  Ritual in fictive, liturgical, and public
voorhanden denkpatronen, verhaalstot, hande- places. Washington  1993,5-22).  lk zal  'rein-
lingswijzen aangewend om de eigen christelij- vention' steeds betrekken op de pedbrmance.
ke identiteit te expliciteren.' (Boeve,
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betekenisgeving of toe-eigening door de individuele participanten aan de vie-
ring. Liturgie wordt altijd hier en nu gevierd, door dtze mensen; zelfs als de
liturgie letterlijk volgens het missaal of rituaal gevierd wordt, zullen de toe-
eigeningen verschillen.

3.1.3     Bijstelling van  de  definitie
Bovenstaande beschouwingen nopen ons tot een bijstelling van het concept
liturgische inculturatie, zodat het voor deze studie bruikbaar is. We doen dit
pragmatisch, niet pretenderend dat met de bijstelling van de definitie het laat-
ste woord over dit concept gezegd is. De bijgestelde omschrijving dient voor-
al een heuristische waarde te hebben en ons op het spoor te zetten van veran-
keringen van het ritueel-liturgisch handelen in het actuele, culturele milieu.
Vanuit bovenstaand commentaar is duidelijk dat het nieuw omschreven con-
cept recht moet doen aan het postmoderne cultuurbegrip, ruimte moet laten
voor de heel verschillende manieren waarop de liturgie met een cultuur ver-
bonden kan zijn en eveneens aandacht dient te schenken aan de performance
en de daarmee verbonden reinvention. Het massieve taalgebruik, waarin spra-
ke is van 'cultus' en 'cultuur', zullen we achter ons moeten laten.

In het vorige hoofdstuk (over de methode) presenteerde ik de onderzoeks-
matrix van Paul Post, waarin vier ingangen tot het brede en complexe onder-
zoeksobject van de liturgiewetenschap gegeven worden. Met name de tweede
ingang, aangeduid als het samenspel van benoeming en toe-eigening, kan ons
tot een nieuw verstaan van het begrip inculturatie brengen. Het gaat hierbij,
zoals gezegd, om een verandering van perspectief: in plaats van een eenzijdig
accent op de benoeming door de liturgiewetenschap, door liturgen en kerkelij-
ke overheden is het accent verlegd naar het proces van productie, distributie en
consumptie van ritualiteit. Het accent is verplaatst van de voorgeschreven orde
naar de geleefde, gevierde, gezongen praktijk en dan met name naar het pro-
ces van betekenisgeving dat in de praktijk van het vieren plaatsvindt. Dit pro-
ces van betekenisgeving kan zowel plaatsvinden op individueel niveau, als op
het niveau van de liturgie vierende gemeenschap." In hoofdstuk 2 werd dit
reeds duidelijk aan de hand van een citaat van Margaret Kelleher, die spreekt
van 'official meaning' (= benoeming), 'public meaning' (= toe-eigening op het
niveau van de vierende gemeenschap) en 'personal meaning' (= toe-eigening
op het niveau van de individuele deelnemer). Het accent op betekenisgeving is
overigens niet nieuw binnen de theologie. In algemene zin werd het uitgewerkt
door onder anderen Edward Schillebeeckx, die spreekt van de theologie als
een hermeneutische wetenschap:

" Het begrip 'toe-eigening' heeft dan ook geving, als op de inhoud die in dit proces
zowel betrekking op het proces van betekenis- gevonden wordt.
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(...) christelijk zin-vernemen van het openbaringsaanbod wordt voltrokken  in
een creatief zin-geven; in een nieuwe zinproduktie of herlezing van bijbel en
geloofstraditie binnen telkens nieuwe situaties van allerlei aard.34

We kunnen de liturgische inculturatie omschrijven in termen van bovenge-
noemd samenspel van benoeming en toe-eigening. Inculturatie heeft echter
niet alleen betrekking op betekenisgevingen, maar ook op veranderingen of
aanpassingen van de vorm. Beide aspecten van de liturgische inculturatie wor-
den bijeengehouden in het begrip reinvention, dat met name door Ronald
Grimes wordt uitgewerkt in zijn boek Deeply into the bone. Reinvention duidt,
zoals hierboven al gezegd, op de verandering, vernieuwing en aanpassing van
rituelen op het moment dat ze worden uitgevoerd ('enacted').'s Belangrijk is
de verbinding met de performance: elke performance brengt aanpassing van

het ritueel met zich mee, op het niveau van de inhoud en/ofde vorm. In de per-
formance worden elementen weggelaten of toegevoegd,  accenten verschuiven,

betekenisgevingen worden bijgesteld. Zowel de ruimte voor aanpassing van de
vorm als voor eigen betekenisgevingen is afhankelijk van de context waarin
een bepaald ritueel wordt ingebracht. In de liturgie van de kernparochie is wei-
nig ruimte voor reinvention: de wijze waarop men omgaat met de rituelen
wordt in belangrijke mate bepaald door een lange traditie; herhaling, ritualise-
ring en gewoonte bepalen vaak de gang van zaken. Bovendien speelt de voor-
ganger als ritueel expert een dominante rol ten aanzien van de betekenis-
geving.

Als we in het vervolg van deze dissertatie spreken over de inculturatie van
de liturgie bedoelen we dit in de hierboven omschreven betekenis. Samen-
vattend kom ik tot drie met elkaar samenhangende punten die het proces van
liturgische inculturatie defini8ren:

1. Liturgische inculturatie is het proces van omvorming van een ritueel
en/of de verandering in betekenisgeving aan dit ritueel.

2.  De inculturatie is altijd concreet, vindt plaats in en door de perfor-
mance van een ritueel, in het hier en nu, in concrete groepen of
gemeenschappen (i.c. gregoriaanse schola, Taiz6groep, jongerenkoor).
De verbinding met de performance geeft het proces van liturgische
inculturatie een contextuele en sociale dimensie.

3.    De liturgische inculturatie wordt bepaald door het samenspel  van
benoeming en toe-eigening, de interferentie tussen primaire en secun-
daire bronnen en tussen verleden, heden en toekomst. In de theolo-
gisch-normatieve evaluatie wordt vooral gekeken naar het evenwicht

' Schillebeeckx, Mensen als verhaal van God, " Grimes, Deeply into the bone, 214.
62.
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tussen de genoemde aspecten. Centraal hierbij staat de vraag of recht
gedaan wordt aan zowel de context als de identiteit van de christelijke
ritualiteit

Bovenstaande bijstelling van de definitie van liturgische inculturatie heft de
complexiteit van dit begrip niet op. Complicerend is met name de normatieve
dimensie die in het concept van de liturgische inculturatie aanwezig is. Het
gaat hier om de vraag hoe we de gevonden ritueel-muzikale en rituele kwali-
teiten waarderen vanuit het perspectief van de liturgische inculturatie.  Ik wil
bij deze kwestie nog even stilstaan.

Gerard Lukken beschrijft in zijn boek Rituelen in overvloed enkele karak-
teristieke dimensies van het ritueel.'« Een van deze dimensies betreft het hier-
boven al aangeduide sociale karakter (zie punt 2 van de bijgestelde definitie).
De participanten aan de viering worden een groep, een sociale eenheid in en
door het ritueel."

De gemeenschap heeft het ritueel nodig juist om gemeenschap te kunnen zijn.
Zonder ritueel valt zij uiteen. Zij verwerkelijkt zich in en door het ritueel. Een
gemeenschap kan nu eenmaal niet zonder de communicatieve handelings-
structuren waarin en waardoor zij haar eigen gezicht uitdrukt en telkens weer
terugvindt.38

Deze dimensie van het ritueel kan verstoord raken door fixatie of verstarring:
het ritueel 'stolt', er is geen sprake meer van toe-eigening, waardoor de vie-
rende gemeenschap zich niet meer herkent en participatie aan het ritueel niet
meer als betekenisvol ervaart." De geschiedenis van de liturgie heeft overigens
meermalen laten zien dat liturgie en geloofsgemeenschap uit elkaar kunnen
groeien. In dergelijke situaties kwamen (en komen) nieuwe vormen van ritua-
liteit op, naast of in plaats van het gangbare aanbod van liturgie. Grimes
benoemt dit als 'ritualizing' en geeft aan dat dit vooral plaatsvindt in de marge
van de geinstitutionaliseerde vormen van ritualiteit:

" Lukken,  Rituelen  in overvioed, 45-10. sche vormen die door de herhaling prozaisch
Zie hier: 67-69. en alledaags van aard worden. Daardoor ont-

staat er een verlies aan weerklank tussen het
'- Zie de kritiek hierop in: Grimes, Reading. symbool en de houdingen en de gevoelens;i·riting, and ritualizing, 10-12. waarvan het oorspronkelijk is afgeleid.

Lukken. Rituelen in overvloed, 68. Objectivering, noodzakelijk voor continuiteit.
leidt tenslotte tot vervreemding.' (G. Dekker" In de godsdienstsociologie wordt dit aange- en H. Stoffels, Godsdienst en samenlevingduid als ten van de dilemma's van institutiona-
Een  introductie  in  de   godsdienstsociologielisering. namelijk het symbolisch dilemma:

'Om de oorspronkelijke ervaring met het uit- Kampen 2001 (vijfde, herziene druk), 62.
De dilemma's van institutionalisering zijneindelijke en het heilige te behouden, moet er opgesteld door T. O'Dea).

uitdrukking aan worden gegeven in symboli-
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(...) the activity of deliberately cultivating or inventing rites. (...) A family that
invents a ceremony to mark a birth is ritualizing. Unlike rites [de erkende ritue-
len, M.H.], ritualizing does not typically garner broad social support; it seems
too innovative, dangerously creative, and insufficiently traditional. So delibera-
te ritualizing happens in the margins and is alternately stigmatized and roman-
ticized (...) Whereas rites depend on institutions and traditions, ritualizing, at
least in the European American West, appeals to intuition and imagination."

Metzger spreekt in dit verband van 'vierbaarheid' als criterium voor authentie-
ke liturgie.4* Afgezien van de vragen die deze terminologie oproept (wat is
'vierbaar', wat is 'authentiek'?), zie ik de inzet van Metzger als een poging de
opkomst van rituelen in de marge van het gangbare aanbod van liturgie te ver-
klaren: waar de 'vierbaarheid' in het gedrang komt en de vierende gemeen-
schap vervreemd raakt van de liturgie, daar ontstaan nieuwe rituele expressie-
vormen, in de marge van de als traditioneel aangemerkte liturgie. In de marge
is sprake van ritualiteit met kwaliteiten die de participanten missen in het
gangbare aanbod van liturgie in de kernparochie.

3.1.4    Inculturatie  en  ritueel-muzikale  repertoires
Tot nu toe heb ik steeds gesproken over de inculturatie van de liturgie in alge-
mene zin. Hier wil ik meer specifiek ingaan op de kwestie van inculturatie en
ritueel-muzikale repertoires. Muziek vormt weliswaar een geintegreerd aspect
van het ritueel-liturgisch handelen, maar heeft ook eigen dimensies, mogelijk-
heden en vooral een eigen traditie.+Z Bovendien is muziek een belangrijke weg
waarlangs de inculturatie van de liturgie gestalte krijgt. Paul Post schrijft in dit
verband daarbij zich richtend op de artes in het algemeen als belangrijke bron
voor liturgiewetenschappelijk onderzoek:

Het is - zo is mijn overtuiging - noodzakelijk om voortdurend de actuele heer-
sende symbolische orde te peilen en te proeven. Die orde wordt, zoals steeds
meer onderkend wordt, ten diepste bepaald door beeld, muziek, ruimtelijke
orde, lichamelijkheid. Andersom is het peilen en proeven van het symbolisch

40 Grimes, Deep/v into the bone, 29. Zie ook: kulturellen Formen, in denen sich zeitgenassi-
R. Grimes. Emerging ritual, in: Reading, sche  Religiositit  ausdruckt  ( . . . ) ,  in eindeutiger
writing, and ritualizing, 23-32. Entschiedenheit von Christus her zu priidizie-

ren.' (p. 108)M. Metzger. Histoire de la liturgie. Les
grandes dtappes. Parijs 1994. Gelezen in: "Voor de ritueel-muzikale tradities verwijs ik
Lukken, Inculturatie van de liturgie, 4142 naar S. Groot (red. ), De lof Gods geefik stem.
Zie ook: K.-H. Bieritz, Religi6se Unterhaltung Inzichten en achtergronden van de vocale
oder Gottesfeier?, in: S. Pauly, Kirche in unse- muziek in de rooms-katholieke eredienst.
rer 'Leit. Stuttgart-Berlijn-Keulen 1999,95- Baarn 1993. A. Vernooij (red.), tan Satans

108. 'Heute, so scheint es, mangelt es den Fluytencast tot vox angelica. Handboek voor
Kirchen an der ndtigen Souveranitat, um jene de kerko,ganist. Kampen  2003.
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milieu via beeld en muziek buitengewoon slagvaardig: via die symbolisch-
rituele dimensies dringt men diep in een cultuur binnen. Het domein is rijk en
breed: voetballiederen in de stadions, housemuziek, gregoriaans op festivals,
musicals van Endemol. Niet om dat zomaar te omarmen als inculturerende
vormen voor onze liturgie, wei als noodzakelijke voorfase van de dubbele
beweging van de liturgische inculturatie.43

In deze paragraaf wil ik ingaan op twee kwesties inzake de inculturatie van de
liturgische muziek. Een eerste kwestie betreft de vErgaande inculturatie die in
de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden juist op het gebied van de liturgi-
sche gezangen. De liturgievemieuwing vanaf de tweede helft van de jaren zes-
tig van de twintigste eeuw was primair een tekstuele aangelegenheid.44 Door

de invoering van de volkstaal werd men zich bewust van wat er gezegd wordt
in de liturgie. De officiale instanties legden veel nadruk op het correct verta-
len en vastleggen van de teksten van met name de gebeden." Veel minder aan-
dacht kregen elementen als de vormgeving van rituelen en de opbouw van een
liturgisch-muzikaal repertoire.,6 Door het uitblijven van richtlijnen en breed
gedragen beleid ontstond met name op muzikaal vlak ruimte voor experiment
en een grote keuzevrijheid. Het aantal bundels en partituren dat sinds het
Tweede Vaticaans Concilie is verschenen, is nauwelijks te overzien." Wat er
gezongen wordt in de liturgie is vooral een kwestie van mogelijkheden en wen-

R Post, 'Muzisch milieu': enige inleidende in libris liturgiae romanae edendae. Instructio
notities met betrekking tot het thema, in: quinta 'ad exsecutionem constitutionis
A. Vernooij (red.), Liturgie en muzische taal. Concilii Vaticani Secundi de sacra liturgia
Hel gezongen eucharistisch gebed (Meander recte ordinandum' (Ad Const. art. 36), in:
1). Kampen 2000, 18. Post merkt op dat in Notitiae 37 (2001) no. 3-4 (= no. 416-417)
kerkelijke en theologische kringen de belang- 120-174. Nederlandse vertaling: Nationale
stelling voor de artes groot is. Hij voegt er aan Raad voor Liturgie, Rei·taa/instructie
toe: 'Het is ook de vraag hoe diep en blijvend 'Liturgiam  authenticam' en andere  documen-
die belangstelling voor de artes m kerk en ten (Liturgische documentatie  1). Zeist 2002.

theologie is, of er bijvoorbeeld niet vooral  de " Wellicht is dit een erfenis van de wijze waar-context van esthetisering en musealisering in
meespeelt.' (p. 12) op in het verleden de kerkmuziek functioneer-

de in de liturgie. Met name sinds het Concilie
44 L. van Tongeren, Het muzisch gehalte van van Trente gingen kerkmuziek en liturgie
de liturgie, in: Vernooij, Liturgie en muzische gescheiden wegen. De instructie De musica
taal. 83-87. sacra et sacra lin#gia uit 1958 zette de kerk-

muziek en de liturgie nog naast elkaar.Zie onder andere: J. Joosse. Eucharistische De liturgieconstitutie van Vaticanum U maakt
gebeden in Nederiand: een documentaire duidelijk dat muziek liturgie  is (SC  112).  Destudie over de ontwikkeling van de vertaaide titel  van de instructie die in 1967 verscheen.
Romeinse en  'eigen' Nederiandse eucharisti-
sche gebeden (1963-1979) Adissertatie

als toelichting bu het zesde hoofdstuk van
Sacrosanctum Concilium, laat zien dat de visieTheologische Faculteit Tilburg TFT-studies

17) 2 delen. Tilburg 1991. Een sterke nadruk op de plaats en functie van de kerkmuziek
gewijzigd is: Instructio de musica in sacraop het correct vertalen van liturgische teksten
liturgia.wordt gelegd in de Romeinse instructie

Liturgiam authenticam uit 2001. " A. Vernooij, Zangbundels sinds Vaticanum
Zie: Congregatio de cultu divino et disciplina II,  in:  Herkmap voor liturgie  18  (1984)  50-62.
sacramentorum, De usu linguarum popularum
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sen ter plaatse. Lukken beoordeelt deze pluriformiteit vanuit het oogpunt van
de liturgische inculturatie positief:

Als ergens na Vaticanum 11 sprake is geweest van grote creativiteit, dan was
dit wei op het terrein van de liturgische muziek. (...) Juist op het gebied van de
liturgische gezangen heeft zich, mede door een flexibel beleid, een sterke en
weldadige inculturatie kunnen voordoen.48

De gezangen die direct na het Tweede Vaticaans Concilie werden uitgebracht,
waren gedacht vanuit de tekst. Met name de muziek van Bernard Huijbers
wilde de zangers en kerkgangers aanzetten tot een bewuste omgang met de
tekst, zingen was ook verkondigen, vanuit een persoonlijke betrokkenheid."
Deze eenzijdige nadruk op tekst en verklanking van de tekst werd door de
praktijk gecorrigeerd, een mooi voorbeeld van inculturatie kunnen we nu in
retrospectief constateren.  In de praktijk van de liturgische muziek bleef er, als
een continue onderstroom, behoefte aan musica. Vanafde jaren zeventig kwam
hiervoor weer ruimere aandacht, met name in ordinarium-composities voor het
koor.'° Ook de composities van Antoine Oomen (vanaf circa  1980), die net als
Bernard Huijbers vooral de teksten van dichter Huub Oosterhuis toonzette,
kenmerken zich door ruimere aandacht voor de musica-elementen." In een
bespreking van de tweede editie van de bundel Gezangen voor liturgie (GvL)
uit  1996SZ stelde Jeroen de Wit de vraag of deze behoefte aan mitsica zijn spo-
ren heeft nagelaten in de keuze van de gezangen die in deze editie werden toe-
gevoegd. De Wit concludeert dat componisten en leidinggevende instanties
zoals de Gregoriusvereniging zich hebben laten corrigeren door het verlangen
naar melodie en samenklank dat leeft in onze cultuur.

4 G. Lukken, inculturatie en liturgische Amsterdamse Werkgroep alles bij elkaar geno-
muziek, in: A. Vernooij (red.), Tbontaal. De men niet wezenlijk betrekking heeft gehad op
verhouding tussen woord en toon in heden en de muziek maar op de tekst.'
verleden (Meander 4). Kampen 2002.9-43, " A. Vernooij, Het gezongen Ordinarium en de42. Lukken signaleert overigens dat Rome
probeert een rem te zetten op de inculturatie vernieuwing van de liturgie, in: GB  114

(1990) 7-16.van de liturgische muziek.
'

Aanvankelijk werd dit negatief beoordeeld," Zie onder andere: A. Vernooij, Psalm 22, in:
»inek-infb 23 (1979) 31-34. Idem, zie: A. Vernooij, Dit huis vol mensen, in:

GB  105 (1981) 19-26. Later is er meer waar-
Horen...zien...zingen:  een pas op de plaat,  in:
Ilinek-infb 3 (1979) 94-100. Idem. 'Dan danst dering voor het werk van Oomen, zie: Idem,

de kreupele als een hert....' (Jes.35,6), Over de
Antoine Oomens 'Lied aan het licht', in:

toekomst van de gemeenschapsliturgie, in GB 115 (1991)  18-21, meer fundamenteei in:
Idem.  Liturgie en Vrouwe Musica.  in:  GB  1 1 6L. van Tongeren (red.), Tbekonist, foen en nu
(1992) 94-104.Beschouwingen over de ontwikketing en de

mortgang van de liturgievernieuwing '-  Eerste editie:  Hilversum  1984; tweede.  aan-
(Liturgie in perspectief 2) Heeswijk-Dinther gevulde editie: Baarn  1996. A. Vernooij,  De
1994,57-76.  Op p. 70 schrijft Vernooij: 'Mijn tweede editie van Gezangen voor Liturgie, in:
vriend Bernard Huubers ( . . . ) heeft mij her- GB 120 (1996) 4-8.
haaldelijk gezegd dat het experiment van de
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(...) dat zich in de Nederlandstalige composities sinds het concilie een ontwik-

keling heeft voorgedaan, waarbij de balans tussen woord en toon, tekst en
muziek, weer is rechtgetrokken ten gunste van de muziek. (...) De kritiek die op
de eerste editie van GvL kwam, had betrekking op de eenzijdige samenstel-

ling. Men voelde zich miskend in de beleving van de liturgische muziek: in de

gevoelswaarde van liederen uit de traditie, de symbolische zeggingskracht van
sommige melodieen en de beleving van de meerstemmige sound. De reden
daarvan lag enerzijds in de componeertrant van Huijbers c.s., anderzijds in het
niet doen opnemen van geliefde en vertrouwde liederen en melodiean die nog
wei in de Randstadbundel stonden, maar door de kritische selectie buiten de
boot vielen. Zo kon de eerste editie bij jong en oud niet in de smaak vallen.
De tweede editie is ruimhartiger, omdat de muziek wordt erkend als wezenlijk
onderdeel van de liturgie.53

We kunnen deze ontwikkeling overigens ook thematiseren aan de hand van de
kernwoorden 'functionaliteit' en 'schoonheid', die beide als criterium voor
liturgische muziek worden gehanteerd. Met name in de beginperiode van de
liturgische vernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie werd liturgische
muziek niet zozeer beoordeeld naar haar esthetische kwaliteiten, maar naar
haar rituele werking. Joseph Gelineau en Bernard Huijbers beschouwden litur-
gische muziek niet in de eerste plaats vanuit haar schoonheid, maar vanuit haar
rituele functie. Muziek heeft een functie in de liturgie en moet dan ook naar de
vorm aangepast zijn aan die functie. Huijbers heeft aan de functionaliteit van
liturgische muziek veel aandacht besteed, zowel in zijn eigen composities als
in publicaties.'4 Ik vraag me echter af- maar daarvoor is onderzoek nodig naar
de daadwerkelijke praktijk van de liturgische muziek (wat wordt er concreet

gezongen in de parochies?) - of de functionaliteit van liturgische muziek door
zangers, dirigenten en organisten als echt belangrijk wordt beschouwd. Wie
het repertoire van een willekeurig koor bekijkt, herkent vaak weinig liturgisch-
functionele uitgangspunten in de opbouw." Het repertoire van kerkkoren
bestaat doorgaans niet uit 'muziek bij een liturgische handeling', maar uit 'lie-
deren over een bepaald thema'. Niet functie en vorm lijken bepalend te zijn,
maar inhoud en schoonheid, waarbij opgemerkt moet worden dat schoonheid

altijd een subjectieve zaak is.

" J. de Wit. Zingen op heilige toon, in: " Zie: L. van Tongeren (samen met J. Luth),
W9,·kmap voor liturgie 30 ( 1996) nr. 5.47-56, De receptie van het kerklied in: Jaarboek
55-56. voor liturgie-onderzoek 3 C 1987) 217-250.

L. van Tongeren concludeert onder andere:" Onder andere: B. Huubers, Door podium en
zaaltegelijk. Volkstaailiturgie en muzikale

'Men zingt hoofdzakelijk strofische liederen
die allemaal geschikt zijn voor gemeentezang.stiji.  Zes en un half essay over muzikale »tc- De vorm is dus uniform.' (p. 238)tionahteit. Baarn 1994 (tweede, aangevulde

edi tie; eerste editie: 1969).
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De spanning die er bestaat tussen functionaliteit enerzijds en schoonheid
anderzijds heeft op internationaal niveau gestalte gekregen in twee organisa-
ties van kerkmusici: Consociatio Internationalis Musicae Sacrae (CIMS) en
Universa Laus (UL.). Gerard Kock die zich uitvoerig met beide organisaties
heeft beziggehouden, schrijft inzake de kwestie functionaliteit versus schoon-
heid:

De accentuering van het muzikaal-esthetische aspect enerzijds of het liturgi-
sche aspect anderzijds tekent de controverse tussen CIMS en U.L. op dit
punt. Voor de CIMS is een van de voornaamste criteria waaraan muziek bin-
nen de eredienst moet voldoen,  dat zij 'ware kunst'  is (...). Voor U.L. daaren-

tegen is kerkmuziek eerst en vooral liturgie. De eerste vraag die zij aan muziek
binnen de liturgie stelt is: Is zij liturgisch functioneel956

Bij het gebruik van schoonheid als criterium voor liturgische muziek kunnen
twee kanttekeningen gemaakt worden die direct aanhaken bij het thema van de
liturgische inculturatie.1, Ten eerste is er het gevaar dat bij het verlangen naar
schoonheid bepaalde vormen van schoonheid worden benadrukt. Wat is mooie
muziek en wie bepaalt dat? Vroeger werden, in de marge van de officide litur-
gie, devotieliederen gezongen, bijvoorbeeld Maria te minnen of 0 sterre der

zee. Deze liederen waren 'populair' en werden als 'schoon' ervaren. Toch
behoorden en behoren zij  niet tot het gangbare liturgisch repertoire.SR Blijkbaar
is niet 'populariteit' het criterium voor het tot stand komen van het liturgisch
repertoire, maar het oordeel van de geschoolde kerkmusicus en liturgist, al is
hierop wel enige correctie mogelijk zoals blijkt uit de hierboven genoemde
tweede editie van Gezangen voor liturgie.

Een tweede gevaar van schoonheid als criterium voor liturgische muziek is
esthetisme. Liturgie wordt esthetiek, een kunst op zichzelf, en schoonheid
krijgt een absolute waarde. Alle aandacht gaat uit naar de vorm en de inhoud
verdwijnt naar de achtergrond. In samenhang hiermee kunnen we wijzen op
het gevaar van musealisering.w We doelen hiermee op de omgang met of hou-
ding ten opzichte van het ritueel. We kunnen drie fasen onderscheiden. De eer-
ste fase is de mythische, die wordt gekarakteriseerd door actieve deelname van
allen aan het ritueel. Er zijn geen toeschouwers, het ritueel is een collectief

w G. Kock, Tussen altaar en oksaal - nomen in de gangbare bundels (Randstad-
Stromingen in de kerkmuziek na Vaticanum II, bundel, Petrus en Paulus bundel, Gezangen
in: GB 106 (1982) 158-165 en 210-215. Citaat voor Liturgie)
op p. 213. " Lukken, Rituelen in overvloed, 198-202.
" Zie voor het nu volgende: Lukken, Rituelen R Post, Zeven notities over rituele verande-

ring, traditie en (vergelijkende) liturgieweten-in overvioed 203-205. schap, in: Jaarboek voor limqie-onderzoek 11
4 De Mee genoemde liederen zijn niet opge- (1995) 1-30 (literatuur, zie p.  18 noot 49).
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gebeuren. De tweede fase is die van de folklore. Hierbij zijn er deelnemers aan
het ritueel en daarnaast toeschouwers. Als voorbeeld kunnen we denken aan de
kunst van het volksdansen: er zijn beoefenaars van deze kunst tn toeschouwers
die niet deelnemen aan de dans. De derde fase is die van het schouwspel: het
ritueel, of een element daaruit (architectuur, beeldende kunst, muziek) wordt
apart gezet, als het ware in een vitrine, en opgevoerd ten overstaan van een
publiek. Het begrip musealisering voegt hieraan toe dat het gaat om een ele-
ment uit het verleden. We kunnen ons nu de vraag stellen of liturgische muziek
uit het verleden - met name de concertmissen en het gregoriaans - op gemu-
sealiseerde wijze wordt toegeEigend.% Lukken brengt overigens op dit punt
een nuance aan en geeft aan dat ook muziek die in de liturgie lijkt te functio-
neren als concert, beleefd kan worden als mythisch gebeuren:

De grens tussen podium en zaal (...) blijkt hier op een of andere manier toch te
worden overschreden zonder dat het volk uitwendig aan de zang participeert.
Als dat het geval is, is er geen sprake van het aanhoren van een concert, maar
van een gezamenlijk beleefd 'mythisch' gebeuren, waarin de gemeente zich
kennelijk aansluit bij het koor. (...) Kortom, de lijnen lijken vloeiender en er is
misschien een soort meng-vorm mogelijk tussen de schouwspelfase en de
mythische fase."

Hiermee komen we op een tweede kwestie inzake de inculturatie van de litur-
gische muziek: de nadruk op gemeenschap en actieve participatie. Door het
werk van de Liturgische Beweging, dat uiteindelijk zijn hoogtepunt kreeg in de
liturgische constitutie Sacrosantum Concilium uit 1963, zijn deze twee con-
cepten in de vernieuwing van de liturgie op de voorgrond geplaatst.62 Het
Tweede Vaticaans Concilie noemt actieve deelname van de gelovigen een
basisvoorwaarde om te kunnen spreken van liturgie.«' De liturgische muziek
moet daarom toegankelijk en uitvoerbaar zijn door de vierende geloofsge-
meenschap.64 Vanuit de West-Europese cultuur echter komen gemeenschap en
actieve participatie onder druk te staan. Wat betekent gemeenschap in een tijd
van dalend kerkbezoek?65 Kan er nog sprake zijn van een gemeenschappelijk

80 Lukken, Inculturatie en liturgische muziek,                  " SC  14: 'Onze moeder de Kerk verlangt er
26-30. vurig naar. dat alle gelovigen worden gebracht

tot dat volledig, bewust en actief deelnemen" Lukken, Incuituratie en liturgische muziek,
28-29.

aan de liturgische vieringen waar de aard van

de  liturgie zelf om vraagt'.
" R Post. Een ideaal bevraagd: actuele kriti- - SC 30:  'Om het actief deelnemen te bevor-
sche notities bij het adagium van bewuste deren moet men ervoor zorgen, dat het volk de
actieve deelname van de gemeenschap in de acclamaties, de antwoorden, het psalmgezang,
liturgie. in: 7Udschr(# voor hturgie 88 (2004) de antifonen, de liederen ( . . . ) goed verricht.'
2-14.

"  G.  Dekker  e.a..  God  in  Nederland  1966-
/996. Amsterdam 1997,47 (tabel 28).
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muzikaal basisrepertoire«« in een tijd waarin de liturgie wordt aangepast aan
deelgroepen (jongeren, kinderen enz.) en de tendens tot personalisering van de
liturgie' steeds sterker wordt?

Tegelijkertijd zijn er in onze cultuur bewegingen gaande, die wellicht aan-
sluiten bij de genoemde concepten, zij het op een voor onze cultuur aangepas-
te wijze. Zo is er de hierboven door Lukken al aangeduide herijking van het
begrip actieve participatie, waarbij ook het luisteren als vorm van participatie
wordt erkend. Ook is er wel degelijk behoefte aan gemeenschap, met name bij
bijzondere gebeurtenissen, bij uitbarstingen van zinloos geweld, bij een ramp,
maar ook bij sportevenementen. De uitvaart van Prins Claus waarnaar ik in het
begin van dit hoofdstuk verwees, is er een voorbeeld van. Mensen verbinden
zich rondom ingrijpende gebeurtenissen, evenementen en markeringspunten
in het leven zoals geboorte, huwelijk en dood. Dergelijke gemeenschappen lij-
ken eerder incidenteel, dan permanent te zijn; de relaties zijn broos en inwis-
selbaar. Bovendien vinden dergelijke ontmoetingen vooral plaats in de marge
van het parochiele liturgische aanbod. Kan ook de parochie zelf weer een
plaats worden waar gemeenschap tcht gevierd wordt?

3 2    PAROCHIE EN MARGE

Claus was niet zo'n kerkganger. Het woord 'God' kwam niet over zijn lippen.
ledere dogmatische stelligheid was hem vreemd. Hij had meer vragen dan ant-
woorden, zoals veel buitenkerkelijke christenen.68

Dit citaat uit de toespraak van Huub Oosterhuis bij de uitvaart van Prins Claus
markeert de positie van religie, geloof en kerk in onze samenleving. 'Niet zo'n
kerkganger' en 'buitenkerkelijke christenen' zijn in hun onderlinge samenhang
aanduidingen van de vitaliteit van religie buiten de muren van het instituut
kerk. Het aantal mensen dat belangstelling heeft voor het kerkelijk aanbod is

gering,69 evenals het aantal mensen dat zichzelf aanduidt als 'atheYst'.70 Tussen

h• E Jespers, Basisrepertoire als reddingsboei, " Zo daalde het aantal kerkgangers in de
in: GB 116 (1992) 92-93. I van Eck, Reactie rooms-katholieke kerk in de periode  1966-
op het artikel basisrepertoire, in: Ibidem 155- 1996 van 64,4% naar 11,0%. Zie: W Goddijn,
156. V Smit en J. de Wit, Liever een opleiding 1 Jacobs en G. van Tillo. lot vrijheid geroe-
reddend zwemmen, in: Ibidem 217-221. pen. Katholieken in Nederiand: 1946-2000.

Baarn  1999,507. Voor een algemeen beeld
6- Zie onder andere: L. van Tongeren, van de ontwikkeling van de parochie sindsIndividualizing Ritual: the Personal

1960 zie: S. Hellemans e.a. (red.), Een kerk
Dimension in Funeral Liturgy, in: Worship 18
(2004) 117-138.

met toekomst? De katholieke kerk in
Nederland 1960-2020 (Utrechtse studies 4).

" Gelezen op www.koninklijkhuis.nl/prins- Zoetermeer 2003. Zie ook de schets van het
claus (zie 'Dag van bijzetting, orde van dienst' proces van secularisatie in paragraaf 1.2.1.
). 'Niet zo'n kerkganger is ook de titel van een             ,G
boek: G. Heitink en H. Stoffels (red.), Niet Het aantal atheYsten  is  10% van de

Nederlandse bevolking. Zie Dekker e.a.,Godzo'n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk gelo-
ven. Baarn 2003. in Nederland, 18 (tabel 5).
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toegewijde kerkelijken en overtuigde ongelovigen bevindt zich een grote
groep mensen, die niet afkerig zijn van het religieuze, maar die zich door het
bestaande aanbod vanuit parochies en gemeenten weinig aangesproken voe-
len." Deze groep bevindt zich, bezien vanuit de kernparochie, in de marge.

De begrippen marge en marginaal hebben niet alleen betrekking op men-
sen in hun relatie tot het liturgisch aanbod van de kernparochie, maar kunnen
ook de positie van ritueel-muzikale en rituele repertoires aanduiden. In deze
dissertatie hebben we vooral dit laatste op het oog; startpunt van onderzoek en
reflectie zijn de repertoires. Bepaalde repertoires (met kenmerkende kwalitei-
ten) noemen we marginaal, omdat ze in de liturgie van de kernparochie niet of
nauwelijks aan bod komen.

Marginaliteit is een relatief begrip:  wat zich in de marge bevindt, is afhan-
kelijk van het standpunt van de beschouwer. We nemen hier de kernparochie
als uitgangspunt en kijken van binnen naar buiten, van het hart van de paro-
chie (de kernparochie) naar datgene wat zich in de marge afspeelt. De centra-
le inzet is steeds de ritualiteit.

In deze paragraaf gaan we allereerst in op de ritualiteit en ritueel-muzika-
le repertoires in de kernparochie. We proberen inzicht te krijgen in wat zich op
ritueel vlak afspeelt in de kernparochie om zo te kunnen bepalen welke reper-
toires marginaal zijn. We zullen merken dat de grenzen tussen kernparochie en
marge steeds vloeiend zijn en dat de indeling meer een tendens signaleert, dan
dat er daadwerkelijk sprake is van scherpe scheidingen. Tot slot van deze para-
graaf gaan we in op het verband tussen marginaliteit en inculturatie.

3.2.1   Rituele en ritueel-muzikale repertoires in de kernparochie
Het hart van de liturgie van de kernparochie wordt gevormd door de vieringen op
zon- en feestdagen en eventueel ook op weekdagen. Daarnaast is er de liturgie op
de levensas, vieringen op bijzondere momenten in het leven van mensen.72

Kenmerkend voor de vieringen op zon- en feestdagen en op weekdagen is
het feit dat zij het ritme van het liturgisch jaar volgen.  Zij die voorgaan in deze
vieringen maken gebruik, in elk geval in grote lijnen, van de voorgeschreven
liturgische boeken (onder andere missaal en lectionarium) en het gangbare

' Heitink en Stoffels. Niet zo 'n kerkganger, evangelisch. katholiserend-sacramenteel, oecu-
25. menisch-protestants, klassiek-gereformeerd en

basisbewegingen/studentenekklesia's.' De gebruikte terminologieEn voor het litur-
Hij gebruikt deze indeling als 'werkhypothese'gisch aanbod ontleen ik ten dele aan:
om te achterhalen welke muzikale repertoires

W.M. Speelman, De liturgische situatie in
Nederiand, in: GB 125 (2001) 106-118 en (muzikale en tekstuele eigenschappen) passen

193-201. Zie ook: M. Ploeger. Spiritualiteit in bij de verschillende stromingen. In het vervolg
taal en klank, in: Eredienstvaardig  17  (2001)

van de serie artikelen komt steeds een verte-
28-30. Ploeger onderscheidt vij f stromingen genwoordiger van de betreffende stroming aan

het woord die een karakteristiek lied presen-of 'spiritualiteiten' in de christelijke kerken: teert.
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liturgisch-muzikale repertoire zoals we dat aantreffen in de bundels Gezangen
voor liturgie, de Randstadbundel, de Petrus en Paulus bundel en de Limburgse
bundel Laus Deo.'3 Deze vieringen zijn niet gericht op speciale groepen en

vormen als zodanig een expressie van de volkskerk, die zich - in elk geval
impliciet - richt op allen die behoren tot het territorium van de parochie.

De liturgie van de kernparochie is sinds het Tweede Vaticaans Concilie
grondig vernieuwd. Het Nederlands is de dominante taal geworden, ook voor
wat betreft de gezangen. Elke parochie kent haar eigen liturgische werkgroe-
pen, preekvoorbereidingsgroepen enz. Er is sprake, zeker vergeleken met de
voor-Vaticaanse situatie, van een grote betrokkenheid van velen bij de voorbe-
reiding en uitvoering van de liturgie.

Ondanks de schijn van het tegendeel is de parochiele liturgie geen homo-
geen gegeven. Op basis van hetzelfde materiaal kunnen in actu zeer verschil-
lende vieringen ontstaan, afhankelijk van de vorm van de viering (eucharistie-
viering, communieviering, woordviering, gebedsviering), de eigen inbreng
van de voorganger en de muzikale keuzen die door het koor, de cantor of de
organist gemaakt worden.'4 Er is sprake van een grote verscheidenheid aan
liturgieen, die echter herkenbaar zijn als uitwerkingen van het ene, Romeinse
model.

Het ontstaan van deze verscheidenheid is toe te schrijven aan de liturgische
inculturatie. Willem Marie Speelman spreekt in dit verband van het ontstaan
van een liturgie die is toegesneden op de aanwezige vierende gemeenschap:

Het verlangen van het Tweede Vaticaans Concilie naar een actieve participatie
van alle gelovigen heeft geleid tot een concentratie op de plaats en de rol van
de gelovigen in de kerk en in de liturgie. Om de gelovigen tot actieve deelna-
me te bewegen was het nodig de Nederlandse rooms-katholieke liturgie te
vertalen in de taal van de tijd en van de cultuur. Maar de vertaling naar deze

tijd en deze cultuur eiste ook een aanpassing aan de gevoeligheden en de
smaak van de gelovigen. De liturgie moest persoon/Ok worden.  [...] De ontwik-

keling van een persoonlijke liturgie heeft geleid tot een grote verscheidenheid

"  Gezangen voor liturgie Hilversum 1984. (Bron van chnsteh/ke geest). die samengesteld
Tweede. uitgebreide druk: Baarn 1996. worden op basis van genoemde boeken en
Randstadbundel. Gebeden en gezangen ten bundels.
dienste van de liturgieviering. Hilversum -' Het zou interessant zijn met behulp van de1910. Petrus en Paulus bundel. Gebeden en

gegevens die de BUMA jaarlijks steekproefs-gezangen ten dienste van de liturgieviering. gewijs verzamelt, te achterhalen wat er in deHilversum 1987. Laus Deo. Gebeden, vierin-
praktijk van de liturgie daadwerkelijk gezon-

gen, gezangen. Roermond 2000 (tweede, her-
gen wordt. Jaarlijks houden per bisdom enkele

ziene druk). In veel parochies wordt gebruik
gemaakt van de wekelijkse boekjes van de koren bij wat zij zingen. Op grond van deze

gegevens betaalt de BUMA auteursvergoedin-
Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (De zon- gen uit aan tekstdichters en componisten.
dag vieren) of van uitgeverij  Gooi en Sticht
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aan rooms-katholieke liturgiean. Verschillende kerken en groepen ontwikkelden
elk hun eigen taal en hun eigen smaak.'s

Een tweede dominant aanwezige vorm van liturgie in de kernparochie is de
liturgie op de levensas, ook wel aangeduid als pastorale liturgie. Deze liturgie
wordt gevierd bij bijzondere gelegenheden en is, ten minste in hoofdlijnen,
gebaseerd op de officiale uitgaven voor doop, huwelijk, uitvaart enzovoort. De
deelnemers aan deze liturgie zijn ten dele 'randkerkelijken', door Paul Post
ook wet aangeduid als 'feestchristenen'.76 Zij doen een beroep op de parochie
op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. De parochie is voor hen een
dienstverlenend instituut waar men, tegen betaling, een bepaalde dienst kan
krijgen. De vanzelfsprekendheid waarmee men een beroep doet op de parochie
en wederkerig een dienst verwacht, is een restant van de volkskerk, waarbij de
kerk steeds aanwezig was op de kernmomenten in het persoonlijk leven van
mensen.

Een opvallend kenmerk van de liturgie op de levensas is de tendens tot per-
sonalisering. Dit betekent dat de viering doorgaans in sterke mate aangepast
wordt aan de deelnemers: de dopeling en de familie, het bruidspaar, de over-
ledene en de nabestaanden. Deze tendens kan spanningen oproepen met het
voorgegeven model in het rituaal: in hoeverre is de eigen identiteit van de ker-
kelijke eredienst nog herkenbaar?"

3.2.2     De  liturgie  van  de  kernparochie  onder  druk
Boven geschetst liturgisch aanbod staat binnen het kader van de kernparochie
als territoriale organisatie. Deze organisatievorm staat al geruime tijd onder
druk.78 Andere vormen van gemeenschap en verbondenheid komen op. Door
de zogenoemde differentiatie zijn in de maatschappij zelfstandige sectoren

'
Speelman. De liturgische situatie in moment dat je dat nodig hebt, met name bij

Nederland 1 13-114. existentiale problemen.
" Zie onder andere: P. Post, R Pieper en '- Zie voor de spanning tussen voorgegeven
R. Nauta, Om de parochie: het inculturerende liturgie en persoonlijke wensen van deelne-
perspectief van rituele marginaliteit. mers het tijdschrift VIEREN 3 (2005) aflevering
Verkenning van een onderzoeksperspectief, in: 2. Van Tongeren, Individualizing Ritual. Voor
Jaarboek voor liturgie-onderzoek 14 91998) wat betreft de kerkelijke uitvaart heeft met
113-140,126. C. Traets, e.a., Liturgie et mar- name het bisdom 's-Hertogenbosch door mid-
ginaliti (Textes et Etudes Liturgiques V). del van een brochure gepoogd de tendens tot
Leuven 1982. Zie ook: M. ter Borg, Alles zin- personalisering in te dammen ten gunste van
dert en knispert, in: in: A. van Harskamp e.a., het voorgegeven model. zie: Bisdom van
De religieuze ruis in Nederland. Thesen over 's-Hertogenbosch, Kiezen voor een kerkelijke
de versterving en de wedergeboorte van de uitvaart.  Een praktische brochure poor katho-
godsdienst. Zoetermeer 1998,26-32.29. lieken die kiezen voor een kerkelijke uitvaart.
Ter Borg pleit ervoor geloof niet te benaderen 's-Hertogenbosch 2003.
vanuit de aanbodzijde. maar vanuit de vraag- ' T. Meijers, Kerk(recht)elijke dominantie van
zijde. Vanuit deze benadering komt hij uit bij de territoriale parochie, in: Praktische theolo-
geloof als 'optie': een opportunistisch stand-

gie 30 (2003) 148-165.
by geloof, een optie die je verzilvert op het
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ontstaan, zoals het gezin, de medische wereld, het bedrij fsleven, religie, onder-
wijs, kunst en cultuur (sociale differentiatie). In elk van deze segmenten van
het maatschappelijk en persoonlijk leven kunnen als het ware 'gemeenschap-
pen' ontstaan, elk met hun eigen normen en waarden (waardendifferentiatie). 79

De territoriaal gebonden parochiegemeenschap is slechts 66n van de vele
gemeenschappen waarin mensen verkeren. Daarnaast is er sprake van indivi-
dualisering,80 die zich ten aanzien van de kerken uit als een zekere 'koudwa-
tervrees om zich aan specifieke christelijke instituties te binden ofzich op ker-
kelijke doctrines of voorschriften vast te leggen."'  Joep de Hart spreekt in dit
verband van de modularisering van de godsdienst. Ten aanzien van de christe-
lijke traditie concludeert hij:

dat men zich wei degelijk ontvankelijk betoont voor afzonderlijke elementen
van die traditie, waarbij men zich het recht voorbehoudt daaruit naar eigen
inzicht en behoefte een wereldbeschouwing te construeren.  [...] De sociale
dragers van de secularisering (iongeren, hoger opgeleiden, stedelingen) zijn
tevens de belangrijkste vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke modu-
lariteit. Wat de godsdienst betreft komt modularisering hierop neer dat nog
veel mensen wei iets zien in afzonderlijke onderdelen van de christelijke tradi-
tie, maar dat slechts weinigen die traditie integraal en onder alle omstandig-
heden willen onderschrijven.82

Wat geldt voor de christelijke traditie, geldt ook voor het aanbod dat vanuit de
territoriale parochie gedaan wordt. Dit totaal-aanbod - een geloofsgemeen-
schap met een eigen kerkgebouw, een eigen pastor, eigen gebruiken inzake
liturgie, lidmaatschap in de vorm van kerkbijdrage enz. - wordt door velen niet
als een zinvol geheel geaccepteerd. Men kiest er enkele elementen uit, passend
bij de eigen levenssituatie, en laat de overige elementen voor wat ze zijn.83

'« Dekker en Stoffels, Godsdienst en samen- op 20 novemer 1999 bij gelegenheid van het
ieving, 91. vijftigiarig bestaan van het Katholiek Instituut

voor Afassamedia. Nijmegen 2000, 64-102."Naast de vaak genoemde negatieve conse-
quenties van de individualisering (individua-              81

De Hart, Kerkelijke en niet-kerkelijke reli-lisme), kunnen we wijzen op de ontwikkeling
van nieuwe vormen van solidariteit, persoon- gie, 280.

lijk engagement en het nemen van vrijwillige. " De Hart, Kerkelijke en niet-kerkelijke reli-
individuele verantwoordelijkheden.Zie: J. de gie, 280-282.
Hart, Kerkelijke en niet-kerkelijke religie u Zie ook: H. Warnink, De parochie. EenDe gevolgen van ontwikkelingen in de geves- canoniekrechtelijke orientatie, in: A. Meijerstigde en alternatieve zingeving in Nederland
voor het maatschappelijk engagement, in: (red.), De parochie  van  de toekonist (Scripta

Praktische Theologie 26 (1999) 277-296.
canonica 2). Leuven 1998,86: 'Stevig uitge-
bouwde structuren en levenslang blijvendJ. Janssen, Individualiteit en engagement: reli-
engagement scoren op de algemeen aanvaarde

gies en relaties in de hedendaagse cultuur, in. waardenladder van de postmoderne mens nietH. Evers en J. Stappers (red.), Het informatie-
bijzonder hoog. Niet omdat hij niet meer naarparadijs. Verstag van het symposium gehouden zin zoekt, maar eerder omdat hij bij zijn zoek-
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Daar komt bij dat het maken van eigen keuzen voor steeds meer mensen moge-
lijk is door de toegenomen mobiliteit en communicatiemogelijkheden.

Zowel de differentiering als de individualisering maken de positie van de
territoriale parochie problematisch." De vraag is nu: in welke richting ontwik-
kelt zich de parochie? Het kerkelijk wetboek biedt voldoende ruimte voor
andere structuren dan de territoriale parochie. Zowel personele structuren als
losse verbanden, al dan niet verbonden aan kerkelijke instellingen zoals een
abdij of congregatie, zijn mogelijk.'S De Belgische kerkjuriste H. Warnink
merkt in haar overzicht van de kerkrechtelijke mogelijkheden van de parochi-
ele structuren op dat de territoriale structuur nog steeds dominant is, maar dat
de personele dimensie niet meer weg te denken is.'«Zij spreekt in dit verband
van de keuze-parochie. Mensen kerken daar waar de ruimte, de persoon van de
voorganger, het repertoire van het koor of de sfeer van de liturgie hen aan-
spreekt.*, De godsdienstsocioloog Gerard Dekker onderscheidt vier criteria
voor de organisatie van het kerkelijk leven, die hetzij gelijktijdig in een paro-
chie of gemeente aan de orde kunnen zijn, hetzij kunnen leiden tot vier ver-
schillende typen parochie." Naast het meest gangbare territoriale criterium
wijst hij ook op het mentale, het categoriale en het functionele criterium. Het
mentale criterium komt overeen met wat ik hierboven heb aangeduid als de
personele dimensie. Het categoriale criterium onderscheidt specifieke groepen
gelovigen, zoals studenten of jongeren. Het functionele criterium ten slotte
onderscheidt de verschillen in kerkelijke activiteiten die men verricht: mensen
organiseren zich rondom een bepaalde taak of functie.

De ontwikkeling in de richting van een keuze-parochie heeft geleid tot een
pluriformer liturgisch aanbod. Naast en soms ook in plaats van de liturgie van
de kernparochie is een aanbod ontstaan met een meer specifiek eigen geluid,
ook in muzikale zin. Ook worden vieringen aangeboden gericht op specifieke

tocht niet altijd een beroep doet op de gekende ker: als men zich in een bepaald parochieleven
structuren die met al hun formele kenmerken thuis voelt, dan blijft men er en zet men zich
het zicht op wat werkelijk authentiek is, soms ervoor in, eventueel zelfs na verhuizing naar
belemmeren.' elders: als men zich er niet of niet meer thuis

voelt, gaat men naar elders of valt men weg.'" Een andere bedreigende factor, het priester- (R. Scholten, De parochie in (organisatie)soci-tekort, ligt op het viak van de interne, kerkelij-
ologisch perspectief Diagnose en prognoseke organisatie. voor Nederland, in: Werkgroep Nederlandse

. Warnink. De parochie, 78-89. Canonisten, De parochie, 21). Deze ontwikke-
ling past overigens bij de opkomst van de zin-" Warnink, De parochie, 86. gevingsmarkt, waarop gemeenschappen van

" Warnink, De parochie, 85. Op min of meer zinzoekers zich presenteren of - tijdelijk -
gelijke wijze voorzag R. Scholten, in 1988, gevormd worden (zie: M. van Dijk-
een 'congregationele' ontwikkeling van de Groeneboer. Een uitdaging voor de kerken, in:
parochie, dat wil zeggen: 'dat de parochie als Praktische Theologie 26 (1999) 274).
"instelling voor pastorale zorg" langzaam " G. Dekker, Zodat de wereld verandert. Over
wijkt voor de parochie als "gemeenschap van
gelovigen". Ook bij katholieken wordt de fac- de  toekomst van de kerk. Baarn  2000,218-

221.tor "gelijkgezindheid" gaandeweg belangrij-
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doelgroepen. We kunnen spreken van identiteits- en doelgroepenliturgie, die
zich in de marge van het liturgisch aanbod van de kernparochie ontwikkeld
heeft.

3.2.3   Liturgie in de marge
Genoemde marginale repertoires vragen om een nadere toelichting. Bij iden-

titeits liturgie gaat het om vieringen met een duidelijk eigen kleur, een eigen
identiteit. Deze eigen identiteit, die afwijkt van wat gangbaar is, is het over-
koepelende kenmerk bij dit type liturgie, waaronder zeer verschillende vormen
vallen." Zo zien we dat in studentenkerken, basisgemeenschappen, kloosters
en centra voor oosters-orthodoxe liturgie eigen liturgieen werden en worden
uitgewerkt. De eigenheid van het ritueel-liturgisch repertoire kan zich uitdruk-
ken in een liturgisch model, dat afwijkt van de Romeinse liturgie, maar ook in
een eigen liturgisch-muzikaal repertoire. Hierbij kunnen we denken aan het
repertoire van de IntermonasteriEle Werkgroep voor Liturgie (het Abdijboeks.,
het gregoriaans, dat in de Nederlandse liturgische situatie niet meer 'gangbaar'
is; de liederen van Huub Oosterhuis, met name de latere composities op
muziek van onder anderen Tom LBwenthal en Antoine Oomen '; liederen uit
Eva k lied'2, gecomponeerd door vrouwen; de Taizdgezangen".  Uit  deze
opsomming blijkt al dat het moeilijk is in algemene termen over deze liturgi-
sche praktijk te spreken.

De creativiteit waarmee de betreffende geloofsgemeenschappen eigen
liturgieen en liturgisch-muzikale repertoires ontwikkelen, hangt samen met de
'boodschap' die men wil uitdragen. Omwille van dit aspect duidt Speelman de
identiteitsliturgie aan als 'profetische liturgie': liturgie met een eigen bood-
schap, die in vorm en inhoud inspirerend en uitdagend wil zijn voor de gang-
bare, parochiBle liturgie en deze impliciet of expliciet onder kritiek stelt.
Overigens vinden elementen uit de 'identiteitsliturgie' hun weg naar de litur-
gie van de kernparochie. Identiteitsliturgieen hebben invloed op de parochiele
liturgie en liederen worden vaak opgenomen in het repertoire van de kernpa-
rochie.

- Speelman (De liturgische situatie in Neder- '° Intermonasteriele Werkgroep voor Liturgie,
land, 195-196) spreekt hier van 'categoriale of Abdijboek. Amsterdam/Oosterhout  1969-.
profetische liturgie'. Daarnaast onderscheidt

" H. Oosterhuis, Vename/d liedboekhij als aparte categorie de monastieke liturgie Liturgische gezangen op teksten van Huub(p. 198-199). Hieronder schaart hij ook - naar Oosterhuis. Kampen/Antwerpen 2004.mijn idee ten onrechte - de uitgaven van de
norbertijnen (Werkgroep voor Liturgie '   E.  Silcocks (red.), Eva k ned:  42 hederen
Heeswijk) ten behoeve van de parochitle litur- ontstaan binnen de feministische theologie.
gie (Handreiking voor zon- en feestdagen, Het Kampen  1984.  J.  Boev6-van Doorn e.a.  (red.),
Woord  delen/preekschema's en Handreiking Eva 's   lied  Twee:   57  geloofsliederen  door  vrou-
weekdagen). Ik volg hier zijn indeling niet, wen. Kampen 1988.
maar maak weI gebruik van zijn waarnemin- 0 Zie hiervoor hoofdstuk 5.
gen.
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De doelgroepenliturgie richt zich, zoals het woord al aangeeft, op speciale
groepen. Hierbij kunnen we denken aan kinderen'4, jongeren, vrouwen'5,
gehandicapten, gevangenen'6, allochtonen enz. Dit type liturgie vindt ten dele
plaats binnen het kader van de parochiele liturgie en past bij de parochie als
een open en gastvrije organisatie. Met enige regelmaat, bijvoorbeeld 66n maal
per maand, zien we binnen het parochi8le aanbod gezins- of kinderenvierin-
gen, jongerenvieringen, en hier en daar ook vieringen voor ouderen, demente-
renden of gehandicapten. Bij doelgroepenliturgie is doorgaans de grondstruc-
tuur van de Romeinse liturgie herkenbaar, maar binnen deze grondstructuur
zijn er veel vrijheden, is er ruimte voor experimenten en zijn het taalgebruik
en het muzikale repertoire aangepast aan de doelgroep. Net als bij de 'identi-
teitsliturgie' heeft doelgroepenliturgie een eigen kleur, maar hier wordt deze
eigenheid niet zozeer bepaald door de (profetische) boodschap die men door
middel van de eigenheid van de liturgie wil uitdragen, maar door de doelgroep
waarop men zich richt. Identiteitsliturgie wil in haar vorm en inhoud een state-
ment maken, terwijl bij doelgroepenliturgie de eerste zorg is of de beoogde

doelgroep ook daadwerkelijk aangesproken wordt.

Wat we hierboven hebben aangeduid als identiteits- en doelgroepenliturgie,
vormen de repertoires die we marginaal kunnen noemen. Hierbij moeten we
een onderscheid maken tussen het aanbod en de participanten daaraan. Bezien
vanuit het aanbod kunnen we een onderscheid maken tussen kernrepertoires

en marginale repertoires." De marginale repertoires richten zich op specifieke
participanten (jongeren, kinderen, vrouwen), onderscheiden zich door de loca-
tie (klooster, stiltecentrum), een bijzondere rituele ordo (Byzantijnse vierin-
gen) of een eigen ritueel-muzikaal repertoire (Taizlvieringen), of kenmerken
zich anderszins door kwaliteiten die de participanten missen in het gangbare
aanbod vanuit de kernparochie.

Bezien vanuit de participanten is het niet eenvoudig onderscheid te maken
tussen centrum en marge. Gangbaar is het onderscheid tussen kern-, modale,
rand- en slapende leden.'8 Het blijkt echter dat alle participanten aan de litur-
gie, of het nu gaat om randkerkelijken oftrouwe kerkgangers, steeds meer een
bewuste keuze maken voor een type liturgie dat bij hen past. Vanwege dit laat-

ste aspect, het maken van een bewuste keuze, duidt de godsdienstfilosoof
Frans Jespers allen die participeren   aan de liturgie ( frequent en minder   fre-

*G.  Lukken en J. de Wit  (red.),  He, kind in onderzocht. Zoetermeer 2004.
ons midden (Liturgie in beweging 5). Baarn ' Zie ook de hierna volgende paragraaf 3.2.4.1999.

.R

1. van de \len.  Ecclesiologie  in  context." A. Kits e.a., ZIJsporen. Liturgie in het spoor
van vrouwen. Gorinchem  1997. Kampen  1993, 51. Traets, Liturgie et margina-

lit#. M. Utze\, Den Fernen nahe sein.
- P. Os'kamp. Overleven achter steen en staal. Religiase Feiern mit Kirchendistanzierten.
Vieringen en geloofsbelevingen in de bajes Regensburg 2004.
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quent) aan als 'gelegenheidsgelovigen': velen in onze westerse samenleving
proberen hun geloof te verdiepen met behulp van gelegenheden; het zijn gele-
genheidszoekers die, de een actiever en geregelder dan de ander, passende
gelegenheden zoeken voor de uitdrukking of versterking van hun geloof.NEen
en ander betekent dat we een steeds groter deel van het reguliere liturgisch
aanbod kunnen opvatten als bijzondere en aan een speciaal publiek aangepas-
te vieringen. Mensen kiezen steeds vaker voor een liturgie die hun ligt en ver-
wachten er persoonlijk door aangesproken te worden. Vooral in stedelijke
gebieden zoeken gelovigen voor de zondagsliturgie niet meer automatisch de
eigen parochiekerk op, maar kiezen een kerk, voorganger of liturgische zang
die past bij hun eigen geloofsbeleving.* Steeds staat het individu centraal;
persoonlijke keuze en voorkeur bepalen de frequentie, aard en wijze waarop
het individu deelneemt aan de liturgie. Dit betekent dat de onderscheiden groe-
pen van kernleden, modale leden en randkerkelijken voortdurend in elkaar
overvloeien en wisselende gemeenschappen vormen.'°' De grenzen tussen

kernparochie en marge vervagen steeds meer. Deze ontwikkeling past overi-
gens bij onze postmoderne samenleving, waarin geen ruimte is voor het sys-
teemdenken van de moderniteit. Systemen schematiseren en ordenen, hebben

altijd een centrum en een marge. Postmoderniteit koestert juist de veelheid, wil
recht doen aan andersheid en verschil. Verschil mag er zijn, niet uit gelaten-
heid of verkeerd begrepen tolerantie ('ze doen maar'), maar uit betrokken-
heid.'02 Vanuit dit perspectief zal de kernparochie, om relevant en vitaal te blij-
ven, zich steeds meer open en gastvrij opstellen ten aanzien van hen die zich
in de marge bevinden; het onderscheid tussen binnen- en buitenkerkelijken zal
steeds meer vervagen.m Tegelijkertijd zullen de openheid en gastvrijheid

" E  Jespers. Gelegenheidsliturgie van en voor muziek meer aan de eigen voorkeuren wordt
gelegenheidsgelovigen, in: Tijdschrift voor beantwoord.' (p. 4)
liturgie 84 (2000) 339-348. Idem, Gelegen- '°' E. Henau, De kleine kudde. 'De rest' en de
heidsgelovigen. Bewust genieten van genereu- universaliteit van de christelijke boodschap,ze tradities, in: TO dschrift voor theologie 40
(2000) 111-121.

in: Jota 1989 nr. 4, 57-68. 'Deze woorden

[randkerkelijken, consumptiechristenen, kern-
'°° J. Sanders, Parochies op zoek naar hun kerkelijken, drempelchristenen enz. (M.H.)]
parochianen, in: Erasmusplein 13 (2002) nr. 3, suggereren de mogelijkheid om het geloof en
4-5. Sanders doet verslag van enkele KASKI- de kerkelijke betrokkenheid te meten. Zij sug-
onderzoeken naar het aanbod van parochies en gereren bovendien dat men precies zou kun-
de aansluiting bij de behoeften van parochia- nen bepalen waar het centrum en waar de rand
nen. Ten aanzien van de liturgie schrijft zij: is en wie zich daarin bevindt.' (p. 62)' Er is een religieuze vraag naar vieringen  die
beter aansluiten bij de eigen achtergrond en m H. Witte en V Draulans, Identiteit in meer-
interesse: den viering voor uiteenlopend voud (I). Nederlands en Vlaams katI)olicisme
gestemde groepen, in een overkoepelend en in een veranderende tijd, in: Collationes 28
sterk in de traditie geworteld ritueel, ligt min- (1998) 247-264, hier p. 250.
der voor de hand dan voorheen. Daardoor gaat '°' Met name Jan Hendriks heeft het begripmen ook "shoppen": parochianen leggen zich 'gastvrijheid' in de context van kerkopbouw
niet neer bij de vastgestelde gemeente- of uitgewerkt. Zie: I Hendriks. Een vita/e enparochiegrenzen, maar gaan op zoek naar een

aantrekke/Uke gemeente. Kampen 1990. aan-
kerk waar qua publiek en voorganger, tekst en
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voortdurend in een spanningsvolle verhouding staan tot het zoeken naar en
behouden van de eigen, christelijke identiteit. Voor de liturgie betekenen deze
ontwikkelingen dat kerkgangers steeds meer 'pelgrims' of'nomaden' worden,
aldus een omschrijving door Danitlle  Hervieu-Ldger.w De gelovige partici-
peert aan de liturgie op basis van vrijwilligheid 6n vanuit een zekere mate van
overtuiging (zonder motivatie zou er immers geen reden zijn tot participatie).
De frequentie van deelname aan de liturgie is variabel, voor velen is de parti-
cipatie exceptioneel, waardoor de liturgische betrokkenheid vluchtig is en de
vertrouwdheid met het ritueel slechts gering.

Een vergaande stap in dit verband wordt gezet door Pete Ward in zijn boek
Kerk  als  water.105 Hij pleit voor een nieuwe vorm van kerk-zijn, waarin niet de
viering op zondagochtend centraal staatw«, maar

een gevarieerd en regelmatig veranderd menu, bestaande uit viering, gebed,
studie en activiteiten. De veronderstelling dat wat we in onze ochtenddienst
aanbieden, misschien wei saai is of nergens naar smaakt, maar uiteindelijk weI
goed voor je is, komt onder vuur te liggen. In plaats daarvan ontstaat een res-
ponsief, flexibel model voor het kerkelijke leven, dat niet alleen datgene wil
bieden wat mensen willen, maar ook put uit de diepte en de variatie van de
christelijke traditie.'07

Ward spreekt van de 'vloeibare kerk', die bestaat uit netwerken waarin perso-
nen, groepen en organisaties met elkaar verbonden worden. Hierdoor ontstaan
steeds wisselende gemeenschappen rondom gedeelde interesses die tezamen
de kerk uitmaken.w Een goed voorbeeld van deze wijze van kerk-zijn is het
programma 'De Wandeling' van de KRO. Hier worden spiritualiteit, stilte en

gevulde tweede druk: 1991). Idem, De ge- nr. 8). 'in de viering van de eucharistie op de
meente als Herberg. Een concrete Utopie. zondag heeft de gemeenschap van gelovigen
Kampen  1999.  Idem,  Op weg naar de herberg haar meest concrete en rijke gestalte.  ( . . . )
Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, Voor de ordening van het pastoraat hangt dan
voorwaarden. aanpak. grenzen. Kampen 2002. ook veel af van een juist begrip en een juiste
1dem (red.), KO'ken met andere ogen. praktijk van het vieren van de eucharistie.'
Een rondreis Iangs open en gastvrije kerken. (p. 11)

Kampen 2004. Zie ook: www. opwegnaarde- '°" Ward, Kerk als water. 93.
herberg. nl.

10* E. Henau keert zich tegen dergelijke vor-
- D. Hervieu-Leger. Le pelerin et le converti.

men van kerk-zijn: 'De kerk heeft geen toe-
La religion en mouvement Parijs  1999. komst als ze enkel nog zou bestaan uit groe-
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P. Ward„ Kerk als water. Pleidooi voor een pen van mensen die elkaar sporadisch ontmoe-
vloeibare manier van kerk-zen. Kampen 2003 ten vanuit bepaalde behoeften of om louter
(vertaling van: Liquid Church. Peabody 2002). sociale redenen.' Hij pleit voor het behoud van
in«                                                                    de territoriale parochie. Zie E. Henau, AanVeel kerkelijk beleid is er juist op gericht de welke basisvoorwaarden dient een parochie tezondagsliturgie veilig te stellen. Zie bijvoor-

voldoen om een volwaardige geloofsgemeen-beeld de beleidsnota van de Nederlandse bis- schap te zijn?, in: TO'dschrin voor liturgie 86
schoppencon ferentie ' Meewerken  in het pasto-
raat' (in: Kerke/gke documentatie 27 (1999) (2002) 207-217, citaat op p. 212.
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wandelactiviteiten met elkaar gecombineerd. Via internet, televisie-uitzendin-
gen en een eigen tijdschrift wordt het netwerk zichtbaar, in wandelingen ver-
spreid over het land komen daadwerkelijke ontmoetingen tot stand. 10.

3.2.4   Marginaliteit en inculturatie
De begrippen 'marge' en 'marginaliteit' zetten we in deze studie vooral in als
metaforen en niet zozeer als aanduidingen van aanwijsbare plekken buiten de

kernparochie."" Ze duiden op de verhouding van bepaalde ritueel-muzikale en
rituele repertoires tot het liturgisch aanbod van de kernparochie. Juist in hun
metaforische duiding kunnen we marge en marginaliteit in verband brengen
met het in dit hoofdstuk uitgewerkte concept inculturatie. Ik ga nader in op dit
verband door 'marge' als metafoor in twee, met elkaar samenhangende, rich-
tingen uit te leggen.

Ten eerste duidt de marge op een ontmoetingsplaats, een ruimte (in meta-
forische zin!) waarin kerk en samenleving elkaar kunnen ontmoeten. De marge

die zich in deze dissertatie concretiseert in enkele ritueel-muzikale reper-
toires en de daarbij horende koren en groepen - is de plek bij uitstek waar
inculturatie plaatsvindt, waarbij overigens benadrukt moet worden dat incultu-
ratie altijd plaatsvindt, ook in de kernparochie. In de marge is sprake van een
dubbele beweging: van 'binnen' naar 'buiten', van de parochiele kernliturgie
naar de omringende, algemene ritualiteit, bijvoorbeeld het toe8igenen van

liturgisch repertoire buiten het kader van kerk en liturgie; van 'buiten naar bin-
nen' door het bewust en opnieuw ijken van de liturgie aan dat wat gangbaar is
in de omringende cultuun

Ten tweede kan de marge als metafoor ook duiden op de positie die inge-
nomen wordt door hen die zich in de marge bevinden. De activiteiten die in de
marge plaatsvinden zijn 'marginaal ten opzichte van...'. Men bevindt zich in

. Zie www.kro.nl/wandelen. Zie ook: Ward. bevestigen zonder dat er bij voorbaat uitge-
Kerk als water, 109. Een tweede voorbeeld is gaan wordt van een permanente groepsvor-
de nieuwe vorm van kerk-zijn die wellicht kan ming.'
ontstaan in de zogenoemde Vinexwijken. Zie "' Marginaliteit kan ook wijzen op een bepaal-hiervoor: Diocesaan Pastoraal Centrum van
het bisdom Rotterdam. Jaarverslag 2000/01.

de rituele fase. We spreken van hminaliteit een

Rotterdam 2001,11 -12: 'Mensen hebben hier begrip dat geijkt is door Arnold van Gennep
en met name door Victor Turner. Zie: A. van

geen binding meer met elkaar louter omdat zij Gennep,  Les  rites  de  passage.  Par\js   \909.in dezelfde buurt wonen, wat toch de voe- V. Turner. The forest  of symbols. Aspects  ofdingsbodem is voor de klassieke territoriale Ndembu ntital. Ithaca  1967.  Zie ook:
parochie. Ze leven veel meer in zelfgekozen J. Randall Nichols, Worship as anti-structure:
netwerken voor uiteenlopende aspecten van the contribution of Victor Turner. in: Theologr
hun leven, die zij onder meer vanwege de toe- Toda,· 41 (1985) 401-409. Deze duiding van
genomen mobiliteit kunnen blijven onderhou-

marginaliteit is in deze dissertatie niet aan de
den. ( . . . )  Consequentie ( . . )  is, dat er in  een orde, omdat zij toepasbaar is op Alle vormen
Vinexwijk niet zomaar gewerkt kan worden

van liturgie en ritueel en geen onderscheidend
aan de opbouw van een eigen parochiele orga- kenmerk is van de hierna aangeduide en van-nisatie. Wel worden ( . . . ) gelegenheden uit het proces van inculturatie geprofileerde
geschapen. waarop Vinex-bewoners en ande-

marginaliteit.ren hun religieuze identiteit kunnen voeden en
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de marge ten opzichte van dat wat gangbaar is in de kernparochie.
Marginaliteit kan dan duiden op het zoeken naar en experimenteren met ande-
re expressievormen dan die gangbaar zijn in het liturgisch aanbod van de kern-
parochie."'    In de liturgie zoals   die zich ontwikkeld heeft   na het Tweede
Vaticaans Concilie herkent men zich niet (meer) of slechts ten dele. In de
marge zoeken de participanten opnieuw naar rituele en ritueel-muzikale
expressies die men als zinvol ervaart. Door reinvention in een andere context
dan de kernparochie en door toe-eigening van bestaande en nieuwe vormen
van ritualiteit ontstaat een nieuw kader dat door de participanten als zinvol
wordt ervaren. Deze vorm van inculturatie is traceerbaar, aanwijsbaan Juist
ritueel-muzikale repertoires blijken een belangrijke drager te kunnen zijn van
het proces van inculturatie. Dit proces kan overigens zowel uitgewerkt worden
in de richting van experimentele liturgie, als in de richting van Latijnse litur-
gie met gregoriaanse gezangen.

Deze typering van marginaliteit wijst op vormen van ritualiteit waarin,
meer en anders dan gebruikelijk, aandacht is voor ervaring en participatie,
voor lichamelijke expressie en dans":, voor het uiten van dank, toewijding en
devotie"3, voor stilte. Of men viert liturgie op bijzondere plaatsen: kloosters en
abdijen, musea"4, stiltecentra. Of de participanten aan de viering bestaan uit
groepen die 'marginaal' zijn in de gangbare, parochiele liturgie, met name
vrouwen en jongeren.IM De kracht  van deze duiding van marginaliteit  is  niet
alleen dat zij een positie aangeeft, maar ook een kritische notie inbrengt: wat
is marginaal, wat staat centraal, wie bepaalt dat? Zijn er andere verhoudingen
mogelijk?

Paul Post brengt in een beeldende vergelijking beide metaforische duidin-
gen van de marge bij elkaar. Hij wijst zowel op de inculturerende potentie van
de marge, als op de daar aanwezige rituele kwaliteiten. De domeinen die van-
uit het perspectief van de kernparochie als marginaal beschouwd worden,  kun-
nen de plaatsen zijn waar cultuur en religie elkaar ontmoeten en waar kwali-
teiten gevonden worden die ook de liturgie van de kernparochie kunnen verrij-
ken. Het is dan ook, aldus Post, een belangrijk onderzoeksgebied:

"' Zie ook: R  Post en L. van Tongeren, De phy of experience in a Dutch charismatic
dynamiek van devotioneel ritueel repertoire, church (dissertatie VU Amsterdam).
in: Idem (red.), Devotioneel ritueel. Heiligen Amsterdam 2001.
en wonderen, bedevaarten en pelgrimages in               w 1. Majoor en K. Sonnberger, Kerken in deverleden en heden (Meander 2). Kampen
2001, 7-19, hier met name p. 14-15. abdij. De inspiratie van een monastieke bewe-

King voor het parochieleven van vandaag en
w M. van Amsterdam. Hoe welkom zijn op de morgen. Baarn  1999.  M.  Barnard, Een kerk-
bergen de voeten van de vreugdebode (Jes dienst in een museum, in: Barnard en Post,
52.7): ...Dans binnen de liturgie...? <Liturgie Ritueel bestek, 56-62.
in perspectief 4). Baarn/Heeswijk  1995. "'   Kits. ZL/spann. Liturgie en jongeren.   in:m  P. Versteeg, Draw Me  Close. An ethnogra- Werkmap voor htuqie 29 (1995) nr. 1.
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Es ware interessant, diese Perspektive des Randbereichs zu vertiefen und eini-

ge marginale liturgische Orte daraufhin zu untersuchen, welche ihre inkulturie-
rende Potenz ist: Was sind dort maBgebliche rituelle Qualitaten? Anstatt von

Diaspora ware es durchaus moglich, daB hier von heiligem Land die Rede
ist...

116

* R Post, Rituell-liturgische Bewegungen:
Erkundungen von Trends und Perspektiven. in:
A. Gerhards en B. Kranemann (Hgg.).
Christliche Begrabnisliturgie und sakulare
Gesellschaft (Erfurter Theologische Schriften).
Leipzig 2002,25-60,47.
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Peiling naar ritueel-
muzikale bewegingen in
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4.    Gregoriaans
In het hart van Amsterdam, schuin tegenover het Centraal Station, ligt de
Nicolaaskerk.  Iedere  zondagmiddag  om   17.00u  zingt de Schola Cantorum
Amsterdam, een groep van circa tien mannen, in deze kerk gregoriaanse ves-
pers. In hun witte pijen zien zij er uit als monniken. De eerste keer dat ik hen
hoorde zingen, Pinksteren 2001, stond ik versteld van de souplesse waarmee
zij zongen, van de kracht van hun stemmen, van het grote aantal luisteraars dat
in de banken had plaatsgenomen.

Een woord dat direct bij me opkwam tijdens het bijwonen van de pinkster-
vespers, was 'traditie'. Ruim twintig jaar geleden, in 1983, schreef de benedic-
tijn Nico Wesselingh een boekje met als titel: Gregoriaans nu - Gregoriaans
van vroeger in de liturgie van nu, een titel die aangeeft dat er iets veranderd is
in de positie van het gregoriaans 'toen' en 'nu'. Maar terwijl ik luisterde naar
de zingende mannen in de Nicolaaskerk, kreeg ik de indruk dat er van veran-

dering geen sprake is: zij zingen de vespers zoals ze al eeuwenlang gezongen
worden, zij staan in de lange liturgisch-muzikale traditie van de monniken. Zo
kwamen de vespers en de schola van Amsterdam op mij over, op het eerste

gezicht en op het eerste gehoor.
Een groot contrast met de vanzelfsprekendheid van het gregoriaans in de

context van de vespers in de Arnsterdamse Nicolaaskerk, ervoer ik bij het
Gregoriaans Koor Ulvenhout. Deze schola verzorgt 66n keer per maand de

gregoriaanse gezangen in de zondagsliturgie. Het Latijn van de gezangen en
de cultuur en spiritualiteit die daardoor werden opgeroepen, leken te botsen
met de liturgie die voor het overige in het Nederlands werd gevierd. Hier werd
de titel van het boekje van Wesselingh tot klinken gebracht: ik hoorde het 'gre-
goriaans van vroeger in de liturgie  van  nu'.

In dit hoofdstuk ga ik aan de hand van een dubbele peiling in op het voorko-
men en functioneren van het gregoriaans in zowel de context van liturgie en
kerk, als daarbuiten bij concerten en op cd's. Ten eerste nam ik deel aan de
activiteiten van de twee hierboven genoemde schola's. Ik maakte intensiefken-
nis met de zangers en de historie van de schola's, met hun repertoire en de ritu-
ele context waarin zij functioneren. Aanvullend op dit etnografisch onderzoek

volgde ik de berichtgeving over het gregoriaans in kranten en via discussie-
groepen op internet. Ten tweede peilde ik de ontwikkeling van het gregoriaans
sinds het Tweede Vaticaans Concilie door een diachrone lezing van met name
twee tijdschriften: het Gregoriusblad en het Tijdschrift voor Gregoriaans (zie
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kadertekst A-1, p. 202).' Beide tijdschriften weerspiegelen de discussies en
vragen die leefden rondom het gregoriaans vanaf de tweede helft van de jaren
zestig. Door de dubbele peiling worden het synchrone en het diachrone per-
spectief bij elkaar gebracht en op elkaar betrokken.

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit vier paragrafen. De eerste drie paragrafen
zijn descriptief van aard, de vierde is interpretatief. Ten eerste ga ik in op de
verschillende typen schola's die we kunnen onderscheiden. Vervolgens besteed
ik aandacht aan het repertoire en de uitvoeringspraktijk. In de derde paragraaf
staat het ritueel kader centraal.  In de vierde paragraaf ten slotte kom ik tot een
interpretatie en poog ik kwaliteiten van ritualiteit en ritueel-muzikaal reper-
toire op het spoor te komen.

4.1 GREGORIAANS Bi\\EN EN BUITEA HE7-
1<ADER I.4\ DE LITURGIE

De Schola Cantorum Amsterdam (SCA) en het Gregoriaans Koor Ulvenhout
(GKU) weerspiegelen twee typen gregoriaanse schola's die men in Nederland
kan aantreffen. De context waarin de schola's zich hoofdzakelijk laten horen,
is daarbij het onderscheidende criterium. Het GKU staat voor de gregoriaanse
koren die zingen binnen de context van de parochie en de parochiele liturgie;
de SCA vertegenwoordigt de schola's die zingen in een meer algemeen religi-
euze en profane context.

4.1.1    Gregoriaanse schola's in de context van parochie en liturgie
De meeste schola's van het eerste type zijn parochiegebonden en treden door-
gaans niet naar buiten. Slechts enkele schola's presenteren zich via het
Tijdschrift voor Gregoriaans of internet, of komen in het nieuws bij bijzonde-
re gelegenheden, met name jubilea (zie kadertekst A-2, p. 204).' Sommige
schola's staan in een lange traditie van locale koorcultuur waarin het gregori-
aans een vanzelfsprekende positie had. Andere schola's werden enkelejaren na
het Tweede Vaticaans Concilie opgericht, onder invloed van en wellicht ook
zich kerend tegen de liturgievernieuwing van de jaren zestig van de twintigste
eeuw.

In de periode direct na het concilie (tot circa  1975) lag in Nederland sterk
de nadruk op de vernieuwing van de liturgie. In deze context ontstond de

' Naast deze twee tijdschriften moeten ook '
Zie  ook het Directorium van Latijnse  litur-

genoemd worden: Bulletin van de Vereniging gievieringen dat jaarlijks wordt uitgegeven
voor Latijnse Liturgie en de Notitiae door de Vereniging voor Latijnse Liturgie.
Gregorianae, een nieuwsbrief van het Veel informatie is ook te vinden op de website
'Platform Gregoriaans' en verzorgd door van Willy Schuyesmans:
Unisono (Utrecht, organisatie voor amateur- www. schuyesmans. be/gregoriaans, rubriek
muziek). Beide uitgaven werden in het onder- 'Agenda'
zoek betrokken.
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indruk dat het Latijn en het gregoriaans waren afgeschaft, ondanks het feit dat
officiele instanties, waaronder de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
(NSGV), en kerkelijke leiders benadrukten dat dit niet zo was.' De NSGV

pleitte ervoor dat het gregoriaans en het nieuwe, deels nog te ontwikkelen
Nederlandstalig repertoire naast elkaar zouden bestaan en maakte dit tot inzet
van haar beleid.4 Er werden studiedagen georganiseerd met lezingen over 'Het
gregoriaans en zijn lot na Vaticanum II'S of'Het gregoriaans in de liturgie van
vandaag':

Ondanks de herhaalde nadruk op het feit dat Vaticanum II het gregoriaans
niet had afgeschaft, kunnen we toch in algemene zin concluderen dat het gre-
goriaans uit de liturgie in Nederland op vele plaatsen verdween: Vanaf de eer-

ste   zondag   van de advent   1964 (27 november), het moment waarop   in
Nederland de volkstaal officieel werd ingevoerd, groeide het aandeel van de

Nederlandstalige gezangen in de liturgie' en verdween het gregoriaans lang-
zaam maar zeker naar de marge.' Tegelijkertijd ontstond er verzet tegen deze

K. Piket, Landdag 1965, in: GB 86 (1965) hier op een artikel in de NRC/Handelsblad van
246-249. Op p. 247 schrijft Piket over een toe- 18 augustus 1989 waarin wordt beweerd dat

spraak van mgr. J. Bluyssen: 'De bisschop wees het gregoriaans door het Concilie van tafel
er op dat de Kerk de monopolie-positie van het werd geveegd. Kahmann laat zien dat dit een
Latijn en het Gregoriaans heeft laten varen, misverstand is, als je de documenten van
maar stelde uitdrukkelijk dat ndch het Latijn, Vaticanum II zorgvuldig leest. Toch is de
n6ch het Gregoriaans zijn afgeschaft.' Zie ook: waarneming van de journalist van de NRC
Idem, De parochiele samenzang op de studie- niet geheel onjuist. Kahmann redeneert vanuit
dagen, in: GB 86 (1965) 150-155. de kerkelijke documenten, de journalist kijkt
J. Smits van Waesberghe, Het gregoriaans exit?, naar wat er gebeurt. Vanuit journalistiek per-
in: GB 86 (1965) 99-100. K. Piket, Nieuws - spectief kun je niet anders dan concluderen
Heeswijk 1967, in: GB 91 (1967) 127. dat het gregoriaans uit de liturgie nagenoeg

verdwenen is mede onder invloed van
+ B. Kahmann, Vernieuwing in bezinning. De
instructie (5), in: GB 92 (1968) 106-108. Op p.

Vaticanum 11.

107 schrijft hij: 'De Gregoriusvereniging, die s De introductie van gezangen in de volkstaal
een landelijke commissie is voor de liturgische gebeurde overigens niet van de ene op de
muziek, zal aan de Nederlandse kerkprovincie andere dag, maar kende een lange voorge-
de beste diensten bewijzen, wanneer ze zich af schiedenis, waarin devotieliederen en meer op
blijft stellen op pluriformiteit, die al meerma- de liturgie gerichte liederen een plaats kregen
len niet alleen feitelijk gebleken is, maar ook in de eredienst. Zie hiervoor: M. Hoondert, De
principieel gegeven is. Zij zal zich met alles rooms-katholieke traditie circa 1550-2001,  in:
wat haar ten dienste staat aan organisatie, 1. Luth e.a. (red.), Het kerklied. Een geschie-
publicatie en actie, moeten open houden voor denis. Zoetermeer 2001.43-97.
datgene wat tot de latijnse liturgische muziek ' I. de Sutter, De kerkmuziek en de vernieuw-
behoort en tevens voor de liturgische muziek de inzichten in de liturgie, in: GB 85 (1964)in de landstaal.' Ben Kahmann CssR was voor-

174-180. Op p. 176 schrijft De Sutter: 'Het is
zitter van de NSGV (1967-1973) en hoofdre- bovendien zonder meer voor eenieder duide-
dacteur van het Gregoriusblad (1967-1988). lijk dat abdijen en kloosters, kathedralen en
' GB 97 (1973) 151 (kerkmuziekdag in seminaries heel zinvol en vanzelfsprekend het
Utrecht, 21 mei 1973). Gregoriaans zullen blijven verzorgen. Zoals
' A. Hollaardt, Studiedag  11  oktober 1975. in:

dit ook voor de hand ligt in meerdere kerken

GB 100 (1976) 5-9.
van toeristisch-bezochte plaatsen en op allerlei
bijeenkomsten en vergaderingen van internati-

-
Opmerkelijk in dit verband is een redactione- onaal karakter, waar ook ter wereld.' J. Smits

le column van Ben Kahmann: In de kantlijn, van Waesberghe was hiermee niet tevreden,
in:  GB  115 (1991) 65-66. Kahmann reageert zie: J. Smits van Waesberghe, Met of zonder
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marginalisering van het gregoriaans, onder verwijzing naar onder andere het
motu proprio Tra le sollecitudini van Pius X en de Constitutie over de liturgie,
waarin het gregoriaans als de eigen zang van de Romeinse liturgie werd aan-
geduid." Zo richtten de Vereniging voor Latijnse Liturgie (opgericht  in  1967)
en de Amici Cantus Gregoriani (vanaf 1976, zie kadertekst A-1) zich op het
behoud van de Latijnse liturgie en het gregoriaans. Vanuit een breder perspec-
tief zien we dit verzet ook verwoord in de Oxford Declaration uit \996 waar-
in opgeroepen wordt tot een 'hervorming van de hervorming': te ver gaande
vernieuwingen moeten gecorrigeerd worden, het gregoriaans moet weer, con-
form de Constitutie over de liturgie, op de eerste plaats komen."

Juist in de periode dat het gregoriaans uit de liturgie leek te verdwijnen,
zien we dat nieuwe, gespecialiseerde schola's werden opgericht, vaak na een
tussenperiode van enkele jaren waarin het gregoriaans niet of nauwelijks meer
te horen was (circa 1965-1975). Er worden diverse impulsen genoemd die aan-
leiding waren tot deze ontwikkeling (zie ook kadertekst A-2). Zo is er sprake
van 'gemis', 'behoud van traditie', het 'redden van de gregoriaanse zangcul-
tuur'.

Aldus komen we tot twee verschillende typen van schola's die functione-
ren in de context van parochie en liturgie. Ten eerste zijn er de herenkoren of
gemengde koren die gregoriaans (zijn blijven) zingen als onderdeel van een
breder repertoire dat veelal bestaat uit meerstemmige missen en eventueel ook
Nederlandstalige gezangen. Ten tweede zien we gespecialiseerde schola's die
in de regel enkele jaren na het Tweede Vaticaans Concilie zijn opgericht, vaak
als reactie op de liturgievernieuwingen van Vaticanum II.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van het aantal gregoriaanse koren dat de
Nederlandse kerkprovincie rijk is. Wel zijn er enkele aanwijzingen te vinden.
Zo noemt het Directorium van Latijnse liturgievieringen voor het jaar 2004
van de Vereniging voor Latijnse Liturgie 103 plaatsen waar regelmatig grego-
riaans gezongen wordt in de zondagse liturgie. 12 Bovendien beschikt de

gregoriaans, in: GB 90 ( 1966) 271: 'De zaak Motu Proprio en hare theologische en pastora-
ware toch weI bijzonder mager afgedaan met le betekenis. in: Het gregoriaans, Eun]pees
te stellen: in een niet gering aantal grote ker- erfgoed (verslagboek Internationaal Musi-
ken en kloosters wordt nog Gregoriaans cologisch Colloquium, Leuven 1980). Leuven
gezongen. 1983,119-124. A. Vernooij, Liturgiam authen-

"' Tra le sol/ecitudini (1903) nr. 3 (uitgave in ticam, in: GB 125 (2001) 260-265.
de serie Ecclesia docens. Ingeleid en vertaald " R Post, Over de historische referentie in de
door E. Bruning en I. Kaarsgaren. Hilversum rooms-katholieke 'Hervorming-van-de-hervor-
1949), SC (1963) nr. 116. Zieook MS (1967) mingsbeweging, in: Jaarboek voor liturgie-
nr. 50a; Liturgtam authenticam (2001) nr. 28 onderzoek 20 (2004) 73-88. De Oxford
(uitgave: Liturgische documentatie 1. Zeist Declaration wordt genoemd op p. 79-80.
2002),· Algemeen statuut van het Romeins

u De Vereniging beperkt zich tot eucharistie-Missaal (2004) nr. 41 (uitgave: Liturgische vieringen en maakt een onderscheid tussendocumentatie 3. Zeist  2004). Zie verder:
zogenoemde A-missen (vieringen die geheelJ. Overath, De kerkelijke wetgeving sedert het in het Latijn zijn, 17 plaatsen) en B-missen
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Vereniging over een lijst van circa 55 koren die gregoriaans zingen (zowel
gespecialiseerde schola's als koren die naast het gregoriaans andere liturgische
gezangen  op  het  repertoire  hebben  staan)." Het Tijdschrift voor Gregoriaans
heeft ruim driehonderd abonnees, bij de Vereniging voor Latijnse Liturgie zijn
circa 1800 leden aangesloten (peildatum september 2004).'4

4.1.2     Gregoriaanse schola's  in  algemeen  religieuze  en profane  context
De schola's van het tweede type laten zich horen in een meer algemeen religi-
euze en ook profane context. De grenzen tussen liturgie en concert zijn hier
min of meer vloeiend. Sommige schola's zingen bijvoorbeeld vespers of met-
ten, of verzorgen, in een parochie waar dat mogelijk is, de plechtigheden van
de Goede Week; andere schola's presenteren zich met een 'concert spirituel' of
een 'gregoriaanse meditatie'. De parochie of het kerkgebouw waar men te gast
is, functioneert als 'podium' (zie kadertekst A-3, p. 206).

Aan de opkomst van schola's die het gregoriaans (ook) buiten de liturgie of in
liturgisch-concertante setting laten horen, gaat een wijziging in de omgang
met het gregoriaans vooraf. Deze wijziging vindt haar oorsprong niet in de
eerste plaats buiten het domein van parochie en liturgie, maarjuist daarbinnen.

In de instructie Musicam Sacram uit 1 967, die we kunnen beschouwen als
een uitwerking van het zesde hoofdstuk uit de Constitutie Sacrosanctum
Concilium over de kerkmuziek, wordt gesproken over het 'behouden van de
schat  van de gewijde muziek'.'4 Anton Vernooij maakte  in  1980 een analyse
van enkele pauselijke documenten inzake de kerkmuziek. Met name door de
vergelijking van het motu proprio Tra le sollecitudini uit 1903 en Musicam
Sacrani komt hij een wijziging in de visie op het gregoriaans op het spoor. Hij

schrijft:

Was het gregoriaans vroeger meer de Cantus Ecclesiae, de zang, eigen aan
de kerk, de bijna-rituele zang van vooral ook de bedienaren der liturgie, nu is
het, behalve dat, ook Musica gaan worden, een term die tot dan toe vooral
voorbehouden was aan de polyfonie. (...) Vervolgens is duidelijk dat met de
term 'schat der eeuwen' een nieuw zicht op de liturgische muziek geopend

(gezangen in het Latijn, gebeden in het '* E-mail A. de la Porte, 24 september 2004.
Nederlands, 86 plaatsen). Het overzicht is " Zie met name hoofdstuk VI: De taal bij dezeker niet compleet; zo wordt Ulvenhout niet
genoemd. liturgische handelingen mer zang, en het

behoud van de schat van de gewijde muziek." Met dank aan de heer A. de la Porte, secreta- Zie ook SC 114: 'De schat van kerkmuziek
ris van de VvLL) die mij deze lijst ter beschik- moet met de grootste zorg worden bewaard en
king stelde (september 2004). Ruim 30 koren gecultiveerd.
op de lijst duiden zichzelf aan als 'schola' of
'gregoriaans koor'.
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wordt: Het gaat er niet meer alleen om dat de eigentijdse liturgische muziek
een goede geest moet ademen: verbondenheid met de liturgie, deelname van
het volk enz., men gaat ineens naar het verleden kijken: Er moet in de kerk
een culturele schat bewaard worden. We zingen liturgische muziek, niet van-
wege de liturgie, maar om een reden die erg dicht bij het museum-idee komt:
Om de schoonheid. De liturgische functie komt op de tweede plaats: De poly-
fonie van het verleden en het gregoriaans: Dat kOn je toch niet weggooien! Ik
zei al dat ieder pauselijke stuk altijd tegen iets reageert: Nu is kennelijk het
gregoriaans in gevaar!"

Vernooij betoogt dat de pauselijke documenten het gregoriaans aanduiden als
een cultuurgoed dat als zodanig behouden moet blijven. Ondanks de nadruk
op de band van het gregoriaans met de liturgie, die we ook in de documenten
aantreffen," zetten zij daarmee als het ware de deur open voor concerten waar-
op het gregoriaans tot klinken wordt gebracht, voor de vele lp's, cd's en radio-
programma's." Dit wordt  nog eens bevestigd  in  1987  als  Rome een instructie
uitgeeft over concerten in kerkgebouwen. Siem Groot, op dat moment direc-
teur van de NSGM schrijft in een toelichting op deze instructie:

Vanwege het verloop en de eigen wetten van de liturgische vieringen kan niet
meer alle muziek worden gebruikt, die in de loop der eeuwen (ook) voor de
liturgie is gecomponeerd. Niets ten nadele van de muziek: de eigen wetmatig-
heid van de liturgie vraagt om ander repertoire dan tot nu toe veelal werd
gebruikt. Om nu toch 'de schat der eeuwen' te bewaren en te laten klinken,
wordt deze muziek in kerkconcerten ten gehore gebracht: concerten die zowel
het Gregoriaans op het programma hebben als andere kerkmuziek.,9

Vernooij (in zijn artikel uit 1980) verzet zich overigens sterk tegen deze 'ont-
liturgisering' van het gregoriaans en tegen het toelaten van het gregoriaans in

' A. Vernooij, Het gregoriaans als liturgische ze van 'Kyrieleis'. Een analyse van het Kyriale
muziek. in: GB 104 (1980) 3-12, 6. Het onder- Romanum, in: GB 106 (1982). 123-126. Op
scheid tussen 'cantus' en 'musica' dat Vernooij p. 123 schrijft Kahmann: 'Terwijl het gregori-
maakt in de eerste regels van het citaat. komt aans in de laatste decennia hier en daar - soms
in d6ze terminologie niet voor in Musicam pijnlijk - de kroon van het hoofd werd gesto-
Sacram. In dit document wordt 'musica sacra' ten en zich moest terugtrekken op een smalle
gebruikt als algemene term voor liturgische verdedigingslinie, bleef er tegelijkertijd een
muziek (zie MS 4b). De historiserende aandui- hechte trouw overleven aan dit aloude gezang,
ding 'schat der eeuwen' komt in SC en MS als die voork6men wil - en ook wel zal - dat dit
zodanig niet voor. erfgoed zo maar per nachttrein naar de kerk-

'- Zie SC  116 en MS 503. muzikale afval-stortplaatsen wordt vervoerd.'

" S. Groot, Nieuws uit Rome, in: GB  112Ook in het Gregoriusblad wordt het gregori- (1988) 15-22,21. De Nederlandse vertalingaans vaak aangeduid als 'erfgoed'. Zie bij-
van de instructie is integraaI opgenomen in ditvoorbeeld: B. Kahmann, Met zijn allen zongen artikel (pp. 15-20).
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andere domeinen dan de liturgie: 'Men denkt het gregoriaans te dienen, maar
in feite brengt men het langzamerhand de doodsteek toe: ledere verbinding
met de liturgie is weg, men leert de luisteraar het te waarderen zoals de
Cantates van Bach worden gewaardeerd: Goed-geschreven muziek die een
bepaalde religieuze sfeer oproept.'2' Ik kom nog terug op de concertpraktijk in
paragraaf4.3.2 en met name ook op het onderscheid tussen liturgie en concert
dat ook door de schola's van het tweede type gemaakt wordt.

De conclusies van Vernooij op basis van een vergelijking van Tm le sollecitu-
dini en Musicam Sacram lijken mij waardevol voor een goed begrip van de
veranderde omgang met het gregoriaans. Ik trek de lijnen van zijn betoog door
en vul een en ander aan.

Vernooij laat zien dat in Musicam Sacram het gregoriaans wordt
beschouwd als een culturele schat uit het verleden. Deze verbintenis van het
gregoriaans met het verleden zagen we ook aan het begin van de twintigste
eeuw. In mijn boek Gregoriaans in de steigers laat ik zien dat in de periode
1903-1930 veelvuldig een beroep op het verleden werd gedaan om een nieu-
we praktijk in het heden (i.c. de invoering van de nieuwe, Vaticaanse gregori-

21aanse zangboeken aan het begin van de twintigste eeuw) te bewerkstelligen.
Om het 'nieuwe' gregoriaans te legitimeren werd bij herhaling gewezen op het
verleden, met name op de tijd en de persoon van Gregorius de Grote.

Vernooij meent dat de verbinding met het verleden in onze tijd averechts
werkt en wijst op het gevaar van musealisering. Maar is de band met het ver-
leden niet juist de kracht van het gregoriaans? Meerdere malen verwijzen de
zangers van Amsterdam en Ulvenhout naar het verleden, met name naar de
lange traditie van de monniken. Zij plaatsen zichzelf in die traditie en vinden
het de moeite waard haar te koesteren en te bewaren (zie ook paragraaf 4.3.1).
Dankzij de band met het verleden, zo lijkt het, heeft het gregoriaans zijn plaats
in de liturgie behouden of heroverd.

Een tweede aanvulling betreft de 'eisen' die Vernooij stelt aan liturgische
muziek. Hij spreekt, in het hierboven aangehaalde citaat, van verbondenheid
met de liturgie en deelname van het volk. Terecht wijst hij erop dat dit eisen

zijn waaraan liturgische muziek moet voldoen, maar het zijn wel criteria die in
de loop van de twintigste eeuw door de Liturgische Beweging opnieuw naar
voren zijn gebracht en door het Tweede Vaticaans Concilie bekrachtigd. Vraag
is of we deze criteria kunnen opleggen aan het gregoriaans, dat uit een geheel
andere tijd stamt, een andere spiritualiteit ademt en gegrond is in een andere

" Vernooij. Het gregoriaans als liturgische u M. Hoondert. Gregoriaans in de steigers.
muziek, 11. Restauratie en verspreiding aan het begin van

de twintigste eeuw (Kerkmuziek en liturgie
11). Utrecht/Kampen 2003, met name  18-33
en 117-119.
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visie op liturgie.- Overigens geeft Vernooij in zijn artikel aan dat hij vanuit
liturgisch perspectief wel mogelijkheden ziet voor de gezangen zoals deze te
vinden zijn in het Graduate simplex:, Hiermee brengt Vernooij een nieuw ele-
ment binnen in de discussie, want het Graduale simplex is cert nieuw zangboek
(eerste editie: 1967) met een nieuw repertoire. Deze 'nieuwe' gezangen, die
overigens wel oude wortels hebben, zijn speciaal bij elkaar gezocht om te kun-
nen beschikken over een repertoire dat voldoet aan de eis van liturgisch func-
tionaliteit.24 Vernooij wil het gregoriaans redden, niet door het 'vieux fond'
zoals dat is vastgelegd in het Graduate Romanum te blijven zingen, maar door
middel van nieuwe gezangen. Inmiddels kunnen we constateren dat de grego-
riaanse schola's de gezangen van het Graduate simplex niet willen zingen,
noch in de liturgie, noch daarbuiten. Ondanks pogingen daartoe van beleids-
makers, hebben de zangers in de praktijk zich het Graduate simplex niet toe-
geeigend.2,

Als, ten derde, waar is wat Vernooij zegt, dat pauselijke documenten altijd
reageren tegen iets, dan weerspiegelen SC en MS een omslag die in de prak-

tijk van de liturgie in de jaren zestig al had plaatsgevonden. Blijkbaar meende
men dat het gregoriaans niet paste bij de nieuwe visie op de liturgie die zich
aan het ontwikkelen was en zocht men naar andere, passende muzikale mid-
delen. Tegelijk ontstond er verzet tegen de dreigende marginalisering van het
gregoriaans. De Romeinse documenten geven, zoals vaak, stem aan beide
richtingen.

4.1.3     Ontwikkeling van  de  gregoriaanse schola's vanaf de jaren  zestig
twee  schola's  als  casus

In het bovenstaande hebben we gezien dat we de gregoriaanse schola's globaal
kunnen indelen in twee typen. Met name het ontstaan van gespecialiseerde
gregoriaanse schola's die zich niet expliciet verbinden met kerk en liturgie, is
nieuw  voor de ontwikkelingen vanaf de jaren zestig.  V66r   1960  zou  het
ondenkbaar geweest zijn de band tussen het gregoriaans en de liturgie te ver-
breden of te verbreken. Ook nieuw is het ontstaan van gespecialiseerde grego-

- Zo zegt Halene Nolthenius in een interview 4 In SC 117 wordt uitdrukkelijk om een uitga-
in De Volkskrant (Gregoriaans, een telefoonlijn ve met eenvoudige melodieen gevraagd: 'Ook
naar de hemel, 28 januari 1981. Geciteerd in: is het gewenst. dat er een uitgave tor stand
A. Kurris, Hoe indringend is het lied?, in: komt met eenvoudiger melodieen ten behoeve
Werkmap voor Liturgie 18/1 (februari 1984) van kleinere kerken.' Deze zin wordt geciteerd
11): 'Ik zie voor het gregoriaans, gezien de in MS 5Ob. Merk op dat zowel SC als MS de
gewijzigde uitgangspunten, wat betreft de kerk bedoelde uitgave zien als een 'noodoplossing'
niet veel mogelijkheden meer.' voor kleinere kerken waar de muzikale moge-

lijkheden beperkt zijn. De uitgave dient niet in
" Graduate simplex in usum minorum ecclesi- de  eerste plaats  een  liturgisch doel!
arum. Vaticaan 1975 (Editio typica altera;

" Zie ook: R. Bot. Verslag van een studiedagprima impressio: 1967). Zie ook: B. Kahmann,
Het Graduale Simplex. in: GB 92 (1968) 163- gregoriaans, in: GB 107 (1983) 282-287.

166.
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riaanse schola's in (boven-)parochieel verband.:« Voorheen was het verzorgen
van de gregoriaanse gezangen een taak van het parochiele zangkoor, dat daar-
naast ook ander repertoire ten gehore bracht.

Dit algemene beeld kunnen we meer specifiek invullen door de ontwikke-
ling van twee concrete schola's in beeld te brengen: het Gregoriaans Koor
Ulvenhout en de Schola Cantorum Amsterdam. Beide schola's zullen in het
vervolg van dit hoofdstuk geregeld aan bod komen.

4.1.3.1 Het Gregoriaans Koor Ulvenhout
Een opvallend aspect aan de ontstaansgeschiedenis van het GKU is het ontbre-
ken van een duidelijke oprichtingsdatum. Uit de interviews met de koorleden
blijkt dat er in Ulvenhout een lange traditie van gregoriaanse zang bestaat. In
die lange traditie is op een gegeven moment een nieuwe start gemaakt met diri-
gent Nico Jongenelen. Wanneer dat precies gebeurde, is niet duidelijk. De een
noemt het jaartaI   1965, de ander   1976,  weer een ander  1988. De schaarse

gegevens op een rijtje zettend vermoed ik dat het GKU halverwege de jaren
zeventig (opnieuw) is gestart. Dirigent Jongenelen zegt hierover:

N-1 Het gregoriaans koor is ontstaan door een vraag van een oud-collega van mij,
hij zingt ook nog mee: Kees Neefs. Hij vroeg: zouden we het gregoriaans niet
weer eens op kunnen pakken? Daarvoor was er al een club die dat ook zong,
maar dat verwaterde. Er waren jongerenkoren met gitaren en slagwerk, dat
sprak de gelovigen ook aan. Het was een complete omslag, na het Vaticaans

Concilie, het gregoriaans werd weggegooid...2,

De impuls om het gregoriaans weer te gaan zingen was gelegen in het verdwij-
nen ervan onder invloed van de liturgievernieuwingen die in gang gezet waren
door de Liturgische Beweging en bekrachtigd werden door de Constitutie over
de liturgie van Vaticanum II. Het lijkt er echter op dat de zangers het zingen
van het gregoriaans toch vooral zien als een voortzetting van een reeds lang
bestaande kerkmuzikale praktijk. Het feit dat men geen belang hecht aan de
oprichtingsdatum wijst hier op. Men zingt het gregoriaans weliswaar in een
nieuwe context (de post-Vaticaanse liturgie) maar verdisconteert deze context
nauwelijks in de aanpak en orde van dienst: het is een oude kerkmuzikale prak-
tijk in een nieuwe context, zonder dat daardoor die kerkmuzikale praktijk
wezenlijk verandert. Ik kom hierop terug als ik de ordo ter sprake breng.

» In mijn dossier trof ik slechts twee gespecia- osb (KRO-radio, 'De schoonheid van het
liseerde gregoriaanse schola's aan die v66r het Gregoriaans', 1946-1961). De Schola
Tweede Vaticaans Concilie werden opgericht. Cantorum van het Wardinstituut werd ten tijde
Het betreft de Schola Cantorum van de van Vaticanum 11 opgericht, namelijk in 1964,
Willibrordusparochie in Oegstgeest (zie kader- (zie GB 128 (2004) 58).
tekst A-2. opgericht  in  1939) en de Schola

'- interview met Nico Jongenelen. 25 maart
Cantorum van pater Benedictus Brockbernd

2002.
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Het Gregoriaans Koor Ulvenhout tijdens het Historisch Spektakel Breda (zie p. 174 w.).
Voorop loopt dirigent Nico Jongenden.

Thuisbasis voor het GKU is de Laurentiuskerk in Ulvenhout.2, Deze kerk kent
meerdere koren: naast de gregoriaanse schola is er een kinderkoor (circa tien
maal per jaar een gezinsviering) en een dameskoor (met name voor de zang in
de uitvaartliturgie; bovendien zingt het dameskoor een maal per maand in het
weekend). Daarnaast is er het Gemengd Koor Ulvenhout, dat niet aan de paro-
chie verbonden is maar wel zes maal per jaar de zang in de liturgie verzorgt.
In vieringen waarin geen koor aanwezig is, wordt doorgaans met hulp van een
organist door de kerkgangers gezongen.

Het gregoriaans koor speelt in deze situatie een kleine rol: het gangbare
aanbod aan liturgische muziek is Nederlandstalig, het gregoriaans is naar de
marge verschoven. Die marginale positie lijkt overigens wel stevig te zijn: het
koor wordt gewaardeerd en trekt een trouwe groep kerkgangers, enkelen ook
van buiten de parochie.

Het GKU zingt 6611 zondag per maand in de Laurentiuskerk. Daarnaast
zingt het koor jaarlijks in de viering van Goede Vrijdag. Ook zingt het koor
twee maal per jaar - in de advent en veertigdagentijd - in de Haagse Beemden,
een nieuwbouwwijk in Breda. Juist in deze 'parochie zonder geschiedenis'
wilde men toch de traditie van het gregoriaans levend houden. Alles bij elkaar

-' Onderstaande gegevens ontleen ik aan een
gesprekken met Nice Peters, zanger van het
GKU (9 mei 2001) en Ad van Bijnen, zanger
en organisator van het GKU (7 december
2001).
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opgeteld komt het GKU op ongeveer dertien vieringen per jaar. Per viering
repeteert de schola ongeveer 2'/: uur: twee maal een uur op de twee vooraf-
gaande donderdagen en nog een half uur voorafgaand aan de viering zelf.

Alle zangers zingen uit het Graduale Romanum ( 1974),   de  dirigent  geeft
aanwijzingen vanuit het Graduate Triplex. De koorleden maken aantekeningen
in hun eigen zangboek. Naast het Graduate heeft elke zanger een map met
enkele losse gezangen, hoofdzakelijk afkomstig uit het Liber Cantualis, waar-
uit men v66r de viering een gezang ten gehore brengt.

Het GKU wil zich blijven vormen en zoekt naar wegen om op inspirerende
wijze het gregoriaans te blijven zingen. Om die reden bezoeken de zangers een
maal in de twee jaar een abdij: Solesmes, Clairvaux, St. Wandrille, Wisque.

4.1.3.2 Schola Cantorum Amsterdam

De SCA is een schola die zich heeft ontwikkeld van een stevig in de kerk en
liturgie verankerde schola naar een zelfstandige schola met een eigen pro-
gramma. Dit programma is grotendeels liturgisch: de SCA verzorgt vespers en
soms ook metten op het ritme van het kerkelijk jaar. Zij gaat daarbij uit van de
tridentijnse ordo en voegt onderdelen toe om het geheel muzikaal interessan-
ter te maken. We kunnen de schola dus niet als 'profaan' bestempelen, maar
tegelijkertijd is de SCA geen aan de liturgie gebonden schola zoals het GKU
en andere parochiae schola's. Hier wordt duidelijk dat het gregoriaans op
complexe wijze een brug slaat tussen cultus en cultuur, waarbij de grens tus-
sen deze beide domeinen vloeiend is.

9400
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Schola Cantorum Amsterdam.
Derde van rechts staat dirigent Eugeen Liven d'Abelardo.
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De verhuisgeschiedenis van de Schola Cantorum Amsterdam
De ontwikkeling van de SCA laat zich goed beschrijven aan de hand van de
verschillende kerkgebouwen waarin de schola achtereenvolgens gezongen
heeft. De schola zocht steeds naar een kerkgebouw waar zij naar eigen inzicht
het beste tot haar recht kwam. Deze 'verhuisgeschiedenis' van de SCA brengt
niet alleen de dynamiek in de ontwikkeling van de schola zelf, maar ook de
veranderende positie van het gregoriaans goed in beeld. Deze geschiedenis is
als het ware een metafoor voor de geschiedenis van het gregoriaans: van cen-
traal repertoire naar gezangen in de marge van de liturgie; verdrongen door de
Nederlandstalige liturgische gezangen, maar in de luwte genietend van de
gevonden vrijheid; niet meer gericht op de trouwe kerkgangers, maar op zoek
naar een eigen publiek.

Vanaf de oprichting in  1959 tot 1967 verzorgde de SCA vele diensten in de
Amsterdamse Studentenekklesia.m Hier maakte de schola de veranderingen in
de liturgie van nabij mee: het verdwijnen van het Latijn, de invoering van de
volkstaal. Dirigent Wim van Gerven had aanvankelijk de leiding van de grego-
riaanse schola, maar in 1963 vroegen Van Kilsdonk en Oosterhuis hem ook het
Nederlandse koor erbij te nemen. Vanaf toen dirigeerde Van Gerven de ene
week gregoriaans, de andere week Nederlandstalig repertoire (Oosterhuis/
Huijbers).m Ook trok hij door het land om her en der 'modelmissen' te laten
horen: een volledig Nederlandstalige mis. De Studentenekklesia trok veel
mensen, overal vandaan, zelfs uit het buitenland. Men kwam erheen om de
nieuwe liturgie te 'proeven'. Maar het kon dus gebeuren dat men net in die
week kwam dat er gregoriaans werd gezongen. Oosterhuis en Van Kilsdonk
wilden om die reden van het gregoriaans af, de liturgie moest voortaan alle
zondagen in het Nederlands gevierd worden. Van Gerven heeft toen - in  1967
-lang nagedacht: wat te doen, hier blijven en geen gregoriaans meer zingen...?
Hij koos ervoor gregoriaans te blijven zingen en vertrok met zijn schola naar
een andere kerk. Dat werd de 'Papegaai' in de Kalverstraat: 'Het andere uiter-

Ulste, maar een goede plek voor het gregoriaans.
Ruim tien jaar lang, van  1967 tot  1978, zong de schola op zondagochtend

in de Papegaai. De schola zong er het misrepertoire, staande rond 66n stan-
daard met grote vellen papier waarop de gezangen uitgeschreven stonden.

' De gegevens ontleen ik aan: informatie op " Zie ook: H. Oosterhuis. Licht dat aanbld/7
de achterpagina van het tekstboekje van de 30 jaar liturgie-vernieuwing.'Kees Kok in
vespers van pinksterzondag' (bijgewoond op gesprek met Huub Oosterhuis.

3 juni 2001). enige mondelinge informatie van Kampen/Kapellen  1990,25.
Hans van Muijen (3 juni 2001), een e-mail van " Interview met Wim van Gerven, 13 maartSimon Paul (2 juli 2001).cert interview met

2002.Hans van Muijen en Fred D6rr, 25 november
2001 en een interview met Wim van Gerven.
13 maart 2002.
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In de loop der jaren ontstonden er problemen, onder andere met de voorgan-
gers die niet altijd bereid waren een Latijnse prefatie te zingen. Ook vroeg men
wel eens, bijvoorbeeld bij de plechtigheden van de Goede Week, of de zangers
in toog en superplie wilden zingen. 'Dat gaf dan moeilijkheden met de jon-
gens. Tien jaar later was dat overigens geen probleem meer. Maar het was
begin jaren zeventig, de studentenopstand was net achter de rug. We zongen
gewoon in ons kloffie."' De schola liet zich overigens niet vangen in termen
van links of rechts. Het waren 'linkse jongens', maar in een 'rechts milieu' met
een repertoire dat je als conservatief zou kunnen bestempelen, zeker in die tijd.

De schola verliet uiteindelijk de Papegaai en verhuisde naar de Tichelkerk
aan  de  rand van de Jordaan. Vanaf die tijd specialiseerde de schola  zich in het
zingen van officies, met name de metten en de vespers. 'We wilden van het
gedonder met voorgangers af zijn. Door de keuze voor het getijdengebed
waren we eigen baas, we hadden geen priesters meer nodig.03

Omdat de schola de Tichelkerk niet centraal genoeg vond liggen, besloot
men in  1981 te verhuizen naar De Duif op de Prinsengracht. Deze kerk was in
die tijd 'gekraakt': het bisdom had besloten de kerk te sluiten, maar de
geloofsgemeenschap had als het ware de sleutels van de vertrekkende pastoor
overgenomen en ging zelfstandig verder. De SCA was van harte welkom om
mede invulling te geven aan de vieringen. Bovendien was de schola een
bescheiden bron van inkomsten. Ook in De Duif richtte het koor zich op het
officie:  af en toe de metten, wekelijks de vespers en enkele jaren ook de com-
pleten op woensdagavond als afsluiting van de repetitie.

Er ontstonden echter wrijvingen tussen het bestuur van De Duif en dirigent
Wim van Gerven. Bovendien werd het kerkgebouw steeds bouwvalliger. Het
kwam voor dat stukken pleisterwerk tijdens de vieringen naar beneden vielen.
Om die redenen zocht de SCA nieuw onderdak. Men klopte aan bij de Sint
Nicolaaskerk, maar was daar op dat moment niet welkom. Enkele jaren later,
in 1993, probeerde de schola opnieuw onderdak te krijgen  in de Nicolaas, nu
lukte het wel. Nog steeds zingt de schola iedere zondagmiddag om 17.00u de
vespers en aan de vooravond van een bijzonder liturgisch feest de metten. In
de zomermaanden juli en augustus zijn er geen vespers in de Nicolaaskerk. 34

Twee kaders
De schola is onafhankelijk, maar staat door de locatie waar zij zich laat horen,

Interview met Wim van Gerven, 13 maart fl. 1500,- (= ca. € 680,-). Voor dit bedrag mag
2002. zij gebruik maken van de pastorie voor de
" Interview met Wim van Gerven, 13 maart repetities, kan er koffie gezet worden en is de
2002. kerk beschikbaar op zondagmiddag en op

andere momenten. voor zover de schola daar-
" De schola betaalt huur voor het gebruik van bij de vieringen van de Nicolaasparochie niet
de kerk (uitvoeringen) en de aangrenzende in de weg zit.
pastorie (repetities). Per kwartaal betaalt zij
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toch binnen de kaders die de Nicolaaskerk biedt. Dit betreft twee kaders: het
(kerk-)muzikale kader van de Stichting Muziek in de Nicolaas (SMIN) en het
liturgische kader van de Nicolaasparochie.

De SMIN organiseert concerten in de Nicolaaskerk, met name op zaterdag-
middag (onder de titel: 'zaterdagmiddagmuziek')." Simon Paul, voorzitter en
penningmeester van de schola, is voorzitter van de Stichting; Michael Hedley,
dirigent van de Cappella Nicolai, het 'huisensemble' van de Nicolaas, is ver-
antwoordelijk voor de muzikale invulling. Nu laat het programma van de
SMIN niet alleen concerten zien, maar ook Evensongs en, met kerstmis, een
Ceremony of Lessons and Carols. Voor zover dit concerten genoemd kunnen
worden, zijn het concerten met een ordo die in elk geval ten dele ontleend is
aan de liturgie. Het zijn ritueel-muzikale 'events'. Binnen dit kader en bij deze
doelstelling past ook de SCA: zij verzorgt een ritueel-muzikaal 'event' op zon-
dagmiddag.

Het tweede kader wordt gevormd door het liturgisch aanbod van de
Nicolaasparochie. Dit is, mede door haar centrale ligging in het centrum van
Amsterdam, geen doorsnee parochie. Elke zondag zijn er twee vieringen: om
10.30u   voor de 'gewone' parochianen, om 13.00u   voor de Spaanstalige
geloofsgemeenschap. Daarnaast waren gedurende de periode van het veld-
werk, de zogenoemde stadsmonniken Amsterdam verbonden met de
Nicolaaskerk.'« Oprichter en leider Bernard Zweers, tevens pastoor van de
Nicolaaskerk, startte (lit initiatief in april 1997. De stadsmonniken vierden
twee maal per week liturgie, aanvankelijk in de Nicolaaskerk, later in de
Papegaai. Deze vieringen waren voor iedereen toegankelijk.

De parochie streeft ernaar de Nicolaaskerk zoveel mogelijk open te stellen
en waar mogelijk een liturgische functie te geven. Ook binnen dit kader past

de SCA heel goed.
Los van de twee bovengenoemde kaders werkt de SCA mee aan projecten

en verzorgt zij concerten in binnen- en buitenland. Zo liet zij zich horen op het
Festival Oude Muziek Utrecht (1984 - Officie van Maria Geboorte; 1986 -
gezangen uit het dodenofficie; 1989 - Officie van St. Bartholomeus; 1991 -
Officie van het feest van Kruisverheffing; 1996 - Meditatie-concert psalm
119) en het Musica Sacra Festival te Maastricht.  In juni  1995 was de schola te

horen op een festival in Wenen, in  1994,1997,2000 en 2003  op het internati-
onaal gregoriaans festival in Watou (Belgi8), in 2000 in Arenzano (ItaliE), in
2002 op het internationaal gregoriaans festival in VAc (Hongarije).

" Informatie op: " Eind 2003 vertrok B. Zweers naar de stads-
www.simplyamsterdam.nl/smin monniken van Parijs (Fraternite monastiques

de Jtrusalem). Zie Trouw 12 april 2003.
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4.2 REPERTOIRE

De vraag naar het repertoire kunnen we in twee subvragen verdelen: (1) ivat

wordt er gezongen en (2) hoe wordt er gezongen? De eerste vraag betreft heel

direct het repertoire, de tweede vraag gaat in op de uitvoeringspraktijk, waar-
bij met name de invloed van de paleografie en de semiologie ter sprake zullen
komen.

4.2.1   Wat wordt er gezongen?
De vraag naar wat er gezongen wordt door schola's die het gregoriaans ten
gehore brengen, lijkt enigszins een open deur. Voor wat betreft de liturgie is
het repertoire immers nauwkeurig vastgelegd in de uitgaven van de zangboe-
ken voor de mis en het officie." Er is daarbij wel enige keuzevrijheid, maar
deze is beperkt. Toch blijkt de kwestie van het repertoire complexer dan zij op
het eerste gezicht lijkt. Mij in eerste instantie beperkend tot de schola's die zin-
gen binnen de context van kerk en liturgie, onderscheid ik twee probleemvel-
den: de oude versus de nieuwe zangboeken en het gregoriaans in de liturgie
van vandaag, met name in andere vormen van liturgie dan de eucharistievie-
ring.

4.2.1.1 Oude en nieuwe zangboeken

van de liturgische kalender en de totstandkoming van een nieuw leesrooster,
Door de liturgievernieuwing van Vaticanum II, met name door de herziening

was het noodzakelijk ook de gregoriaanse zangboeken te vernieuwen," Als we
de nieuwe editie van het Graduate Romanum (1 974) vergelijken met de oude
editie  uit 1908 , dan zijn de gezangen in het Graduate van 1974 niet alleen
opnieuw geordend zodat het boek aansluit bij de A-, B- en C-jaren van het lee-
tionarium'9, ook treffen we gezangen aan die we in het Graduale van 1908 niet

'- Zie voor een overzicht: A. Hollaardt. erneuerte Graduale Romanum, dessen
De nieuwe Latijnse liturgische zangboeken, Ordnung der Gesiinge ja nicht mit denen in
in:   Werkmap  voor Liturgie  18  ( 1984),  nr. 1. Missale angezeigten identisch ist (.. .).'
26-32. F. Prassl, Ein fehlender Gesang im Ordo

Cantus Missae. Der introitus 'Si enim credi-
M A. Kurris, De nieuwe uitgave van het
Graduale Romanum, in: GB 100 (1976) 59-69.

mus', in: A. Gerhards en B. Kranemann,
Christliche Begrlibnisliturgie und sakulare

" Het Graduale Romanum van 1974 sluit ove- Geselischaft (Erfurter Theologische Schriften
rigens maar ten dele aan bij het nieuwe lectio- 30).  Leipzig 2002,  121.  Is dit de consequentie
narium en missaal. met name omdat men van SC nr. 117 waarin gevraagd werd de
ervoor koos geen nieuwe gezangen toe te voe- authentieke uitgave van de boeken voor de
gen aan het 'authentieke repertoire' (zie Ordo gregoriaanse zang te voltooien, zodat het niet

Cantus *fissae. Rome 1972, praenotanda nr. mogelijk was nieuwe gregoriaanse melodietn
19. Nederlandse vertaling in: GB 96 (1972) te Componeren, of is er onvoldoende samenge-
220).Voor nieuwe. liturgische teksten die niet werkt tussen de samenstellers van het missaal
waren getoonzet, werden vervangende gezan- en het lectionarium en de kenners van het gre-
gen aangedragen. Zie de opmerking van Franz goriaanse repertoire? Achtergrondinformatie
Prassl: 'Das durch den Ordo Cantus Missae wordt gegeven in: S. Dach, Handbuch des
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vinden. De oude editie is daardoor niet alleen onhandig te gebruiken in de
nieuwe ordo, maar schiet zelfs op enkele plaatsen tekort. Toch valt op dat er
nog steeds koren zijn die vasthouden aan de oude boeken. Dit blijkt uit het feit
dat de NSGV en de uitgeverijen van liturgisch materiaal (Uitgeverij Abdij van
Berne, Gooi en Sticht) steeds opnieuw verwijzingen naar de oude uitgaven
blijven opnemen.'° In het Gregoriusblad verscheen  nog  in  1987  een  bijdrage
van Augustinus Hollaardt waarin hij uitlegt dat het veel gehanteerde Liber
Usualis niet meer bruikbaar is."

Antiphona ad offertorium

VIII c   I   m    R     R       .ma  N         R     m        m    m    a  i

    onfirma hoc De-  us, * quod ope-rdtus es in

:rall. m  0. m  .1. . . R. 1
no- bis, a templo sancto  tu-  0,   quod  est  in  Ie-rd-

Omm .... ""I"    4
sa-lem, alle-10-ia, alle-16-ia.

Antifoon uit het Graduale Simplex (p. 192)

Naast de herziene uitgaven is er 66n gezangboek dat echt nieuw was: het al
eerder genoemde Graduate Simplex (1 967,  tweede editie  1975).4: Deze uitga-
ve was door de Constitutie over de liturgie bedoeld als boek voor die situaties
waarin niet gezongen kon worden uit het Graduale Romanum (SC 11 7). Ben
Kahmann  echter prees  in  1968 het Graduale Simplex om andere redenen aan
en had een breder gebruik van dit zangboek voor ogen: het biedt koren de
mogelijkheid het gregoriaans op verantwoorde wijze te zingen; de moeilijke
melodie8n hoeven niet langer gereciteerd te worden - een noodoplossing die

Kantorendienstes. Einjiihning und Hand- naar de oude edities van het Graduate en naar
reichung zu einem wiederentdeckten Dienst in het Liber Usualis. Zie ook de Koorinformatie
der Gemeinde. Band 3. Paderborn 1978. van Gooi en Sticht en de rubriek 'Wegwijs' in
11 -45. Zie ook de opmerking van E. de Jong: het Gregoriusblad in de jaren 1979-1981.
Muziek en actieve deelname anno 2003. *' A. Hollaardt, Vaarwel aan het Liber Usualis.
Impressies van het symposium op 8 mei 2003, De vraag naar gregoriaanse zangboeken, in:in: GB 127 (2003) 131-139, hier 137.

GB 111 (1987) 5-8.
I. Uitgeverij Abdij van Berne verwees tot en " Zie noot 23.met 2002 in het Over:icht van de gezangen
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vaak werd toegepast - want de melodieEn van het Graduale Simplex zijn voor
ieder koor haalbaar.43

Vanuit de kring van de kerkmusici was er weerstand tegen dit nieuwe

gezangboek. Op een symposium van de enigszins behoudende Consociato
Internationalis Musicae Sacme (CIMS), in november 1972 gehouden in
Limburg, riepen kerkmusici op vast te houden aan het Graduate Romanum.*
Ook Anton Vernooij liet zien dat het Graduate Simplex weerstand opriep:

Ik herinner me dat ik bij het uitkomen van het Graduale Simplex (in 1967) stu-
dent was aan het Pontificio Istituto di Musica Sacra in Rome: Op een dag wer-
den alle studenten bijeengeroepen en verzocht mee te werken aan een band-

opname van de Introitus van Pinksteren, gezongen op twee manieren: volgens
het Graduale Romanum en volgens het Graduale Simplex. Die bandopname
zou worden aangeboden aan Paus Paulus VI: Dan kon hij zelf horen hoe veel
mooier die Introitus van het Graduale was en dat dus de uitgave van een
Graduale Simplex een slechte zaak was. Het ging daarbij alleen maar om de
muziek als muziek en niet om de vraag, welke van de twee Introiti optimaal
voldeed aan de vraag van 'Musicam Sacram' dat in no. 33 zegt dat de gelovi-
gen zoveel mogelijk moeten deelnemen aan de zang van het Proprium.
Een vraag waaraan het Graduale Simplex optimaal voldoet.45

Bovenstaande reacties op het Graduale simplex lijken een herhaling van de
geschiedenis: aan het begin van de twintigste eeuw, toen de Editio Medicaea
werd opgevolgd door de Editio Haticana46, was er ook verzet tegen de nieuwe
boeken. Dit had zowel economische redenen (aanschaf van nieuwe boeken is
duur), als emotionele redenen: gehechtheid aan het vertrouwde boek en de ver-
trouwde klanken. Vernieuwingen in het repertoire, zoals het ruimere aanbod
aan gezangen voor de Requiemmis" en de uitgave van het Graduate Simplex,
hebben hun weg naar de liturgisch-muzikale praktijk nauwelijks gevonden.
Het gregoriaans heeft vooral een functie als 'vertrouwde klank' die hoort bij
kerk en liturgie. Ook Vernooij concludeert dit in 1998. Aan zijn eerdere plei-
dooien voor het gregoriaans als volkszang en voor het gebruik van het

" B. Kahmann, Vernieuwing in bezinning.
4 Zie: Hoondert, Gregoriaans in de steigers,

De instructie (6), in: GB 92 (1968) 157-160. 116-117, 122-125.
Kahmann, Het Graduate Simplex. " Zie: G. Kock, Zingen bij het afscheid (II),
" J. Schouten, Het gregoriaans als volkszang. in: Opmaat 14, nr. 3 (maart 1999) 3-6.
Internationaal symposium in Zuid-Limburg, M.-L. Egbers, Creatief met gregoriaans (III),
in: GB 97 (1973) 8-10. Zie ook: Bot, Verslag in: Jubilate 35. nr. 1 (ianuari 2002) 9-12.
van een studiedag gregoriaans. F. Veldmans, Wijzigingen in het gregoriaans

van de 'mis voor overledenen', in: ./ubi/ate 35,
4' Vernooij, Het gregoriaans als liturgische
muziek, 6-7. nr. 3 (september 2002) 10-13. Zie ook:

Graduate Romanum. 669vv.
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Graduate Simplex (zie p. 125vv.) voegt hij nu waardering toe voor de nieuwe
functie en werking van het gregoriaans:

Zeker nu wij vandaag de dag meer en meer devotie, ritualiteit en (gezond)
sentiment als positieve opbouwende elementen van het liturgisch geheel gaan
waarderen mag de introitus het muzikale zondagslied worden. Woord en toon
hebben hier in de loop der eeuwen elkaar bevrucht tot een ondeelbare een-
heid. Komt het omdat ik musicus ben dat naar mijn mening de melodie hier
het meest aanspreekt? Werkt de Latijnse tekst in dit opzicht minder, tenzij via
zijn pure klank, die uiteraard onlosmakelijk mede de melodie opbouwt?
Menigeen weet niet wat Puer natus est betekent maar vindt die woorden toch
bij Kerstmis horen.4

Naast de nieuwe edities is er nog een groot aantal bronnen niet uitgegeven of
niet gebruikt in de thans beschikbare uitgaven. Door het wetenschappelijk
onderzoek dat men name door monniken van Solesmes werd verricht en dat
onder andere resulteerde in de uitgave van de vele handschriften in de reeks
PaMographie Musicale (sinds   1889),  zijn  de  oude  bronnen  beschikbaar.  Dit
wetenschappelijk, musicologisch onderzoek biedt hierdoor materiaal dat door
de schola's gebruikt kan worden. Dit betreft zowel niet uitgegeven gezangen, als
restituties van melodietn en aanwijzingen voor de uitvoeringspraktijk (ritmiek,
ornamentiek). Sommige schola's maken graag gebruik van dergelijk 'nieuw
materiaal. Zo liet het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor meerdere malen in
concertvorm en tijdens liturgische vieringen Ambrosiaanse gezangen horen.#
Wim van Gerven, tot eind 1994 dirigent van de SCA, legde zich toe op het vin-
den, reconstrueren en restitueren van antifonen en responsories ten behoeve van
de vespers. Als kapstok gebruikte hij de lezingen van de zondagse misliturgie
volgens het klassieke, tridentijnse rooster. Er is weliswaar door de monniken van
Solesmes een soort 'spoorboekje' opgesteld waarmee de verschillende, veelal
verouderde uitgaven inzake het officie gebruikt kunnen worden in de vernieuw-
de liturgie van na het Tweede Vaticaans Concilie'°, maar dat boekje vertoont naar
de mening van Van Gerven veel gebreken: men heeft geen gebruik gemaakt van
het grote reservoir aan antifonen dat we aantreffen in de oude handschriften.
Frater Kees Pouderoijen, benedictijn van de abdij van Vaals, is al jarenlang bezig

" A. Vernooij, Heeft de mis een muzikaal (1988), 17-19. H. Rijkers, Programma-
hoogrepunt? in: GB 122 (1998) 25-32, 27-28. toelichting II, in: A. Heerings e.a. (red.), Et

Het GKU zingt met Kerstmis altijd het propri- verba musica facta sunt.  Utrechts  Studenten
um van de dagmis (Puer nams est), ook als Gregoriaans Koor 1968-1993. Utrecht  1993,
het koor in de nachtmis zingt. 21-27.

"   H. Rijkers, Twintig jaar USGK, in: TvGreg "Non'tiae vol. 19 ( 1983) = nrs. 204-205,
14 (1989) 29-31. Utrechts Studenten p. 363vv.
Gregoriaans  Koor  1968-1988.Utrecht, z.j.
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om een nieuw Antifonale samen te stellen, maar het onderzoek stokt om ondui-
delijke redenen." Enkele malen is Van Gerven met hem in Solesmes geweest om
daar, in het scriptorium van de abdij, de handschriften te raadplegen. Hij verza-
melde ook zelf veel facsimile's. Al doende heeft Van Gerven zich ontwikkeld tot
een specialist in het officie-repertoire en heeft hij veel materiaal uit de hand-
schriften opgediept dat nergens is uitgegeven.

N-2 Ik was de hele week bezig met de vespers. Ik maakte tableaus en schreef dan

de antifonen uit die we op de repetities instudeerden. Mijn enige doel was om
door middel van de antifonen en een lang responsorie de lezing van de dag
nog meer  in het licht te stellen. Ja, dat lange responsorie was ook bedoeld
om echt muziek te maken, want de vespers zelf zijn heel eenvoudig en bieden

weinig muzikale uitdaging.
Het was misschien monomaan wat ik deed, het werd mijn levenswerk, ik was
er met huid en haar mee verbonden. De schola profiteert nog steeds van het
werk dat ik gedaan heb.52

Van Gerven noemt hier zowel een inhoudelijke als een muzikale motivatie. Hij
zocht gezangen bij de lezing van de dag, zodat de vespers inhoudelijk een een-
heid vormen. Daarnaast wilde hij de vespers muzikaal interessanter maken.
Dit laatste wordt ook herkend door een van de zangers:

N-3 Ik denk dat hij een andere samenstelling wilde, interessanter dan alleen het
Romeinse of alleen het monastieke officie. Als het een verrijking was, probeer-
de hij het erin te passen. Dan konden we wat langer of uitgebreider zingen.
Muzikaal interessant materiaal. Hij wilde ons ook vasthouden, zorgen dat we
niet te snel op het repertoire uitgekeken zijn. Als hij dat niet gedaan had, dan
had het nauwelijks zin om te repeteren. Voor alleen de Magnificat-antifoon
kom je niet elke woensdagavond bij elkaar.53

41.1.2 Gregoriaans in de liturgie van vandaag
Bij het Gregoriaans Koor Ulvenhout maakte ik op 2 december 2001 een
Woord- en communieviering mee, waarin een diaken voorging. We vierden de
liturgie van de eerste zondag van de Advent (jaar A). Ik geef hieronder een
beschrijving van enkele onderdelen van deze viering, waarbij ik met name let
op de rol en de plaats van de zang in de liturgie.

" I. de Loos, Gesprek met Fr. Kees darstellende Kunst in Wenen (zie GB 128
Pouderoyen over het Antiphonale Romanum, (2004) 246)
in:  TvGreg 16 (1991) 3-25. Pouderoijen is " Interview met Wim van Gerven, 13 maart
thans bezig met onderzoek naar formules in

2002.officie-antifonen. In 2004 is hij benoemd tot
hoogleraar aan de Universitat fOr Musik und ' Interview met Simon Paul, 26 februari 2002.
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W-1 GKU, Woord- en communieviering, 2 december 2001

Als ik binnenkom in de kerk, ongeveer tien minuten voor aanvang van
de viering, is het stil. Hier en daar zitten wat mensen, verspreid in de
grote neogotische ruimte van de Laurentiuskerk. Het koor zit voor in
de kerk, achter het altaar, op stoelen. Drie minuten voor aanvang zingt
het koor enkele verzen uit het Benedictus: een recitatief, zonder anti-
foon. De tekst staat niet afgedrukt in het eigengemaakte boekje.
Na een korte stilte zet het GKU de introitus in: Ad te levavi, de herken-

ningsmelodie van de Advent. Tijdens het zingen komen de voorgan-
gen de lector en twee misdienaars de kerkruimte in vanuit de sacristie.

Ze buigen voor het altaar en gaan dan bij hun stoelen staan. Alle kerk-

gangers zijn gaan staan, zwijgend.
Het 'gebed om vergeving' staat afgedrukt in het boekje. De voorgan-
ger bidt de eerste regels en nodigt dan allen uit de rest mee te bidden.
Meteen hierop aansluitend zingt het koor het Kyrie uit de XVIlle mis.

Dirigent Nico Jongenelen begeleidt dit op het orgel,
terwijl een van de koorleden het gezang dirigeert voor de kerkgangers.
Er wordt vanuit het schip redelijk goed meegezongen.
De muzikale inbreng van het GKU in de Dienst van het Woord is

gering: geen graduale, geen acclamaties. Het koor beperkt zich tot het
Alleluia Ostende nobis na de tweede lezing. Anders dan ik verwacht,
komt de voorganger tijdens het Alleluia niet in beweging. Pas als het
gezang klaar is, reikt de lector de voorganger het lectionarium aan en
komt er - in stilte - een kleine processie op gang van de voorganger
met het boek en de misdienaars met de kaarsen.
Na de overweging staat in het boekje 'orgelspel' aangekondigd, maar
dit is er niet. In plaats daarvan nodigt de voorganger allen uit te gaan
staan voor het Credo. De dirigent-organist laat de eerste tonen horen,

de voorganger zet in, koor en allen zingen afwisselend Credo 111.

Na de voorbede, de mededelingen en de aankondiging van de collec-
te zet het koor het offertorium Ad te Domine in. Ondertussen wordt er

gecollecteerd. Na een kort moment van stilte vraagt de voorganger
allen te gaan staan. Hij gaat in processie met de lector en de misdie-
naars naar het tabernakel om het gewijde Brood te halen.

Ondertussen zingen koor en allen het Sanctus, begeleid door het orgel
en ondersteund door de hulpdirigent. De Nederlandstalige acclamatie
in het hierop volgende communiegebed wordt door -
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allen gesproken. Zonder enige aankondiging zingt het koor het Pater
Noster, onbegeleid. De kerkgangers zingen hierbij nauwelijks mee.
Na de vredeswens, waaraan de kerkgangers van harte meedoen,
volgt volgens het boekje de broodbreking met het Agnus Del. Het
koor zingt inderdaad het Agnus Dei uit de XVIlle mis, maar wat doet
de voorganger? Niets, hij wacht. Tijdens de uitreiking van de commu-
nie klinkt het orgel. Als iedereen weer zit en de voorganger de ciborie
heeft teruggebracht naar het tabernakel, zingt het koor de communio
Dominus dabit.
De viering eindigt met het slotgebed, aanvullende informatie over de
adventsactie, de zending en zegen en ten slotte de slotzang: het
'populaire' Rorate cae#. Ondanks de foute noten in het boekje zingen
allen het refrein mee. Het koor zingt de verzen.

In de viering werd elf keer gezongen, een maal klonk orgelspel.
De viering duurde in totaal 68 minuten (van 9.57u - gezang vooraf -
tot en met 11.05u), circa 22 minuten werd er gezongen, 2 minuten
klonk er orgelspel. Dit betekent dat ruim een derde van de totale
viering bestond uit muziek.

Welke positie neemt het gregoriaans in in de liturgie van vandaag? Wat is de
betekenis van de contextwisseling - van de Tridentijnse liturgie in het Latijn
naar de post-Vaticaanse Nederlandstalige liturgie - voor het gregoriaans? En
andersom: hoe functioneert deze oude, Latijnse zang in de hedendaagse litur-
gische situatie in Nederland? De viering die hierboven ten dele beschreven is,
laat de nieuwe situatie waarin het gregoriaans tot klinken wordt gebracht, goed
zien. Deze nieuwe context wordt hoofdzakelijk door drie parameters bepaald.
Ten eerste is er sprake van een viering waarin het Nederlands de voornaamste
taal is. Ten tweede klinkt het gregoriaans niet in een eucharistieviering, maar
in een communieviering.54 Ten derde staat het gregoriaans in het kader van de
driejarige lezingencyclus, terwijl het van oorsprong gedacht is vanuit een een-
jarige lezingencyclus. 55

Als ik kijk naar het functioneren van het gregoriaans in de hierboven
beschreven viering, zijn er vier kwesties die vragen om nadere analyse: de

4 Voor de terminologie hanteer ik het voorstel "
Zie ook: E. de Jong, De muzikale kleur van

van de Nationale Raad voor Liturgie in: de zondag, in: L. van Tongeren (red.),
Modellen voor woordvieringen, gebedsvierin- Kiankkieur. De muzikale markering van de
gen. communievieringen (Pastoraal-liturgische zondagsh tuqie (Meander 6). Kampen 2004,
handreikingen 2). Zeist 1999. 17-37.21.
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samenhang tussen zang en gesproken woord, de actieve deelname van de gelo-
Vigen, de samenhang tussen zang en rituele handeling en de vrijheid in reper-
toirekeuze.

len eerste is er de vraag naar de samenhang tussen de zang (door koor
en/of allen) en het gesproken woord (voorganger, lector, allen). Het lijkt erop
dat er sprake is van twee discoursen. De zang in de viering functioneert voor
een belangrijk deel zelfstandig. Er is in de hier geanalyseerde viering geen
inhoudelijke samenhang tussen de gezangen en de gesproken teksten; de voor-
ganger betrekt de teksten van de gezangen niet in zijn overweging. In de inter-
views noemen de zangers dit een gemis. Zo zegt Hans Dekkers:

N-4 De voorganger zou de gezangen kunnen uitleggen, wat wordt er gezongen,
wat betekent dat? Dat staat wei in het boekje, maar de voorganger zou daar
naar toe kunnen werken. Dat komt in de muziek ook naar voren: als het

'hemels' is, gaan we de hoogte in. De muziek doet iets met de tekst. Dat
verschilt wei van parochie tot parochie. We zingen ook wei 'ns in de Bethle-
hemkerk. Dat heeft voor mij toch wat meer sfeer. Alleen al in de opening ver-
telt de voorganger iets over het gregoriaans. Dan word je er meteen bij betrok-
ken. Nu staan we weI op het altaar, maar er is in wezen geen contact.56

Opvallend is het gezang voorafgaand aan de viering (Benedictus"), dat ritueel
noch inhoudelijk met de viering verbonden is. Het is, zoals ook dirigent
Jongenelen aangeeft, 'sfeermuziek'.

Ten tweede is er de kwestie van de actieve deeiname van de gelovigen.
Sacrosanctum Concilium heeft nadrukkelijk de participatio actuosa (onder

andere SC nr. 14) gevraagd en bevorderd, het is een kernbegrip uit de
Liturgische Beweging en de liturgievernieuwing van na Vaticanum II." Over
de wijze waarop de actieve participatie gestalte moet krijgen, zijn binnen het
GKU verschillende meningen te horen. Zo spreekt dirigent Jongenelen over de
innerlijke deelname; dit vraagt van de zangers dat zij zich inspannen datgene

" interview met Hans Dekkers,  10 juni 2002. bracht zijn. In de advent en veertigdagentijd
werd de viering afgesloten met het Rorate

'- Dit gezang hoort thuis in het getijdengebed. caeli respectievelijk Attende, Domine. Op zon-
in de lauden. Het werd, voor zover ik kon dag 3 februari zong het GKU voorafgaand aan
nagaan, in de eerste helft van de twintigste de viering een Ave Maria (Liber Cantuahs.
eeuw niet gezongen in parochiele paraliturgi- Solesmes  1983, nr.  71),  met de bedoeling aan
sche bijeenkomsten. zoals het Lof Anders is te sluiten bij het feest van Maria Lichtmis dat
dit voor het Magndicat. Dit gezang, afkomstig de dag daarvoor op de kalender stond.
uit de vespers, werd vaak gezongen in het Lof.            i. Zie ook: De Jong, Muziek en actieve deelna-Ook bij andere vieringen zong het GKU voor- me. R Post, Een ideaal bevraagd: Actuele kriti-
afgaand aan de viering een gezang, niet ont- sche notities bij het adagium van bewuste actie-
leend aan het misrepertoire, maar met name ve deelname van de gemeenschap in de liturgie,afkomstig uit het Liber Cantualis, waarin

in: Tildschr(# voor hturgie 88 (2004) 2-14.populaire gregoriaanse gezangen bijeenge-
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wat muziek en tekst in zich dragen over te brengen op de gemeenschap. Enkele
zangers doelen op het actief meezingen van de kerkgangers, de wijze van
actieve deelname zoals die door de Liturgische Beweging en met name in de
zogenoemde misweken is gepropageerd." Op een van de repetities die ik bij
het GKU meemaakte, ontstond al discussierend over deze kwestie het idee om
een blaadje te maken met daarop de muziek van de ordinariumgezangen. 6(}

Hierdoor zouden de kerkgangers beter kunnen meezingen, bovendien bood dit
het koor de mogelijkheid ook eens andere ordinariumgezangen te zingen dan
de geijkte Ville, XVIle of XVIIIe mis. Het plan werd overigens, gedurende de
periode van het veldwerk, niet uitgevoerd.

Ten derde is er de kwestie van wat ik noem 'botsende rituelen'. Zo zien we
dat bij het alleluia en de communio zang en ritueel handelen niet met elkaar in
overeenstemming zijn, tenminste als we de officitle richtlijnen in deze volgen.
Zij functioneren niet zoals ze bedoeld zijn: als begeleidingsgezangen.«' Tijdens
het alleluia, dat de processie met het Evangeliarium zou moeten begeleiden,
blijft de voorganger op zijn zetel zitten. De communio wordt door het koor niet
ingezet als allen ter communie gaan, maar pas daarna. Beide gezangen worden
daardoor 'luisterliederen', terwijl ze zo niet bedoeld zijn. Dergelijke 'botsin-
gen' doen zich ook voor bij het Sanctus en Agnus Dei. Beide gezangen horen
thuis in een eucharistieviering; in een communieviering hebben ze strikt geno-
men geen functie..2 In de hierboven beschreven communieviering krijgt het
Sanctus een nieuwe functie, namelijk als begeleidingszang bij de broodproces-
sie. Het zingen van het Agnus Dei heeft naar mijn idee het effect dat het ritu-
eel onderbroken wordt. Maar het feit dat het gezongen wordt, heel vanzelfspre-
kend, betekent wellicht dat het onlosmakelijk met het ritueel verbonden is: niet
met de broodbreking, maar met het ontvangen van de communie. Het Agnus
Dei speelt dan een rol in de (innerlijke) voorbereiding hierop. Bovendien is
hier een muzikale dynamiek in het spel: de zangers zijn gewend alle onderde-

len van het ordinarium ten gehore te brengen en lijken zich niet afte vragen of
dit in deze concrete viering passend is.

Zie hierover: R. Bot. Zingt allen mee. 63 u A. Hollaardt, Wei schola, geen priester.
jaar Liturgische en Kerkmuzikale Beweging in Gregoriaanse zang in priesterloze zondagsli-
Nederiand. Een liturgie-documentaire studie turgie, in: GB 105 (1981) 255-259. Hollaardt
naar  de ontwikkeling en  het  liturgischjunctio- ziet goede mogelijkheden om het gregoriaans
neren van de rooms-katholieke kerkmuziek in te zingen in communievieringen. Alleen het
Nederiand van  1903  tot  en  met  1969 onder offertorium, Sanctus en Agnus Dei horen er
invioed van de idealen van de Liturgische niet in thuis. Ook in de tijdschriften van de
Beweging (dissertatie Theologische Faculteit diocesane afdelingen van de
Tilburg; Kerkmuziek en Liturgie 12). Gregoriusvereniging wordt geregeld aandacht
Utrecht/Kampen 2003, 490-600. besteed aan gregoriaans in niet-eucharistische

"GKU,  repetitie 22 november 2001. vieringen, zie onder andere: M.-L. Egbers,
Creatief vieren met Gregoriaans (I) en (lI), in:

Zie de Algemene Inleiding op het Romeins Jubilate 34, nr. 1 Oanuari 2001) 5-7 en nr. 2
Missaal. Utrecht 1979, nrs. 93-94,131 (mei 2001) 4-8. Zie ook: Nationale Raad voor
(Alle!uia) en 56i (Communio). Liturgie, Modellen voor woordvieringen,

gebedsvieringen, communievieringen,73.
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Het valt op dat er op het vlak van gregoriaans in niet-eucharistische vieringen
weinig richtlijnen gegeven worden en dat er, naar het zich laat aanzien, in de
parochies weinig wordt geexperimenteerd. In het Gregoriusblad trof ik slechts
66n artikel aan, waarin een experiment beschreven wordt: een viering op zon-
dagmorgen die de vorm heeft van de lauden, waaraan een communieritus is
toegevoegd.63 Dit experiment verliep overigens moeizaam, onder andere door-
dat het psalmodieren voor de koorzangers een grote opgave bleek te zijn. Een
tweede experiment trof ik aan in het Tijdschrift   voor Gregoriaans. Hier
beschrijft Ton Tromp hoe hij met zijn schola zoekt naar een goede invulling
van de communieviering. Hij pleit met name voor het gebruik van het
Graduate Simplex. In zijn benadering gaat hij uit van een creatieve omgang
met het repertoire: zoeken van geschikte gezangen, die passen bij de lezingen,
overleg met de voorgangen Hij gaat dus niet uit van een repertoire dat altijd op
dezelfde manier wordt ingezet, maar spreekt  van  ' . . . een uitdaging  en  een
impuls tot creativiteit in de omgang met het gregoriaanse repertoire.'w

Ten vierde is er de kwestie van de vrijheid in repertoirekeuze. Dit lijkt
enigszins in tegenspraak met hetgeen ik bij het derde punt schreef. Immers,
weinig schola's experimenteren met het gregoriaanse repertoire of zoeken naar
nieuwe mogelijkheden om het gregoriaans in te passen in de vernieuwde litur-
gie, ondanks het feit dat de liturgische zangboeken hiertoe voldoende ruimte
bieden." Toch is er sprake van een zekere vrijheid in de repertoirekeuze. Deze
vrijheid blijkt in de hierboven beschreven viering uit de keuze van het
Benedictus voorafgaand aan de viering en het Rorate caeli« als slotzang. Op
het Benedictus heb ik hierboven al gewezen. In het programmeren van een
slotzang kunnen we zowel de invloed van de Nederlandstalige liturgie zien, als
de voortzetting van de oude praktijk om na de Latijnse hoogmis nog een devo-
tielied of neo-gregoriaans gezang te zingen. In het gregoriaanse repertoire is
geen slotzang voorhanden. Het laatste gezang in het Latijnse misformulier is
de communio en eventueel de gezongen wegzending Ute missa est). In de

Nederlandstalige liturgie is het w61 gebruikelijk naast een communielied nog
een slotlied te zingen.6'

" E Slijkerman en G. van der Wed, De lauden Nederlandse editie van het Graduale
als inleiding op een communieviering zonder Romanum (Gregoriaans Missaal. Solesmes
priester. Over de samenwerking tussen de 1991) is deze aanwijzing niet opgenomen.
werkgroepen lekenliturgie en Latijnse liturgie = Zie over het Rorate caeli: A. Hollaardt,in de Sint Nicolaasparochie te Haren. in: GB Rorate caeli of de verzuchtingen der oudva-
116 (1992) 173-174. ders, in: GB 104 (1980) 260-267.
- T. Tromp, Gregoriaans in een woord- en '-   Algemene  Inieiding op  hel   Romeins   Missaal.
communieviering?, in: TvGreg 26 (2001) 170-
174,170 nr. 57, spreekt niet van een slotlied. Zie ook: G.

Kock, Op de maat van de liturgie. Een handrei-
Zie Graduale Romanum. Solesmes 1974,13: king voor muziek in de euchansne. Utrecht  1996,

'In omnibus Missis de Tempore eligi potest 69: 'De officitle ordo kent geen slotzang. Ook in
pro opportunitate, loco cuiusvis cantus diei het gregoriaans repertoire ontbreekt deze.  ( . . )I n
proprii, alius ex eodem tempore.' In de de praktijk werd dit gemis vroeger vaak vergoed
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Wat bovendien opvalt, is dat de vrijheid in repertoirekeuze met name ingevuld
wordt met populaire gregoriaanse gezangen, vaak repertoire van late datum

dat het etiket 'gregoriaans' eigenlijk ten onrechte draagt. Zo zingt het senio-
renkoor van de Gerardus Majellaparochie in Utrecht eenmaal per maand een
gregoriaanse viering. bestaande uit introitus en alleluia. aangevuld met van

vroeger bekend repertoire: Ook in de Titus Brandsmaparochie in Leeuwarden
worden vooral de geliefde en vertrouwde gezangen van vroeger gezongen.
'Vooral de wat oudere parochianen zingen ze graag. Daarom moet je die
gezangen in ere houden.I6l

Ps. 67,29-30
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Antifoon uit het Graduale Romanum (0.255)

doordat men aan het eind van de Latijnse viering Regina caeli. Deze gezangen zijn gekoppeld
met elkaar nog een devotielied in het Nederiands aan bepaalde liturgische perioden en zijn als
zong. Of het koor gaf nog een klapstuk. een uit- zodanig een articulatie van het kerkelijk jaar.
smijter ten beste (Haec Dies/ Domine salvam Zie hiervoor: M. Hoondert, Samenklank en

fac), een oude traditie die inmiddels door veel klankkleur. Gezangenkeuze bij de Werkgroep
Jongerenkoren is overgenomen.' voor Liturgie Heeswijk, in: Van Tongeren,

KIankkleur, 55-70.
" G. van der Laan, Parochietocht I: Gerardus
Majella te Utrecht. m: lv(ireg 20 C 1995) 25- " G. van der Laan, Parochietocht III: Titus

3 1. Het betreft hier vooral neo-gregoriaanse Brandsma Parochie Leeuwarden, in: Ti,Greg

gezangen, zoals Rorate caeli. Attende Domine. 20 (1995) 157-163.159.
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De balans opmakend kan ik met enige voorzichtigheid constateren dat er
zowel in de officiele kerkelijke documenten en bij de beleidsmakers zoals de
Gregoriusvereniging, als in de praktijk van de gregoriaanse koren weinig aan-
dacht is voor de veranderende liturgische situatie. Het repertoire, zoals dat in
de praktijk gezongen wordt, is in de afgelopen veertig jaar onvoldoende aan-
gepast aan de eisen die de vernieuwde liturgie aan de liturgische muziek stelt
(functionaliteit, mogelijkheid tot volksdeelname). Ook is er nauwelijks ge-
zocht naar mogelijkheden om het gregoriaans in te passen in andere vormen
van liturgie dan de eucharistieviering. Tegelijk blijkt ook dat de koren hier niet
om vragen: zij willen de gezangen uit het Graduate Romanum blijven zingen,
zoals ze dat altijd gedaan hebben, aangevuld met enkele geliefde gezangen uit
het neo-gregoriaanse repertoire.

4.2.1   Hoe wordt er gezongen? - uitvoeringspraktijk
De uitvoeringspraktijk van het gregoriaans werd vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw bepaald door de uitgaven van de abdij van Solesmes. Elders
beschree f ik dat met name door toedoen van Caecilianus Huigens, hoofdredac-
teur van het Gregoriusblad (1919-1 948) en directeur van de R.K.
Kerkmuziekschool St. Cecilia te Utrecht (1925-1948)m, de zogenoemde
methode van Solesmes in Nederland werd aangeprezen als de enig juiste
methode." Door cursussen, zangdagen en artikelen in het Gregoriusblad poog-
den de kerkmuzikale leiders de uitvoeringspraktijk van het gregoriaans in het
'goede spoor' te krijgen. Van grote invloed was ook de introductie van de
Ward-methode  en de oprichting  van het Ward-instituut  in  1928. Dit instituut
gaf cursussen inzake de muzikale opvoeding van kinderen. Met name het gre-
goriaans speelde hierbij een belangrijke rol.':

De uitvoeringspraktijk werd op belangrijke wijze beYnvloed door de
opkomst van de semiologie. Zowel de SCA als het GKU maken in hun zang-
praktijk gebruik van de inzichten uit deze nieuwe wetenschap. In het onder-
staande ga ik hierop nader in. Vervolgens laat ik zien welke discussies er ten
aanzien van de uitvoeringspraktijk gevoerd worden.

M. Hoondert, Het Gregoritablad van ersten Haifte des 24). Jahrhunderts (Kd\ner
Caecilianus Huigens, in: GB 124 (2000) 198- Beitriige zur Musikforschung  Band  100).
203. Regensburg  1979. S.  Bier, Die Ward-

Bewegung in den Niederianden vom 11.Hoondert.  Gregoriaans  in de steigers,  108-
Weltkrieg bis zum Ende des Ward-Instituts.109. Huigens koos onomwonden voor de
Musikerziehung im Dienste der Kirchenmusikmethode van Solesmes. zoals ontwikkeld door
(Musicae sacrae collectanea 2).  Rome  1991.Dom A. Mocquereau. Zie ook: Redactie. Ons

wetenschappelijk program,  in:  GB 44 ( 1919) Bot, Zingt allen mee, 358-361. C. Carroll,
17-21. Justine B. Ward and the Pius X School 1916-

1931. Historical outline, in: H. Litjens en G.
G. Steinschulte. Die Ward-BeH,egung. Steinschulte (eds.), Divini cultus splendori.

Studien mr Realisierung der Rome 1980.121-124.
Kirchenmusikreform Papst Pius X. in der
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421.1  De semiologie van het gregoriaans
De semiologie is de wetenschap die zoekt naar een interpretatie van de oudste

notaties van het gregoriaans. Grondlegger van de gregoriaanse semiologie als
wetenschap is Dom Eugane Cardine (1905-1988), monnik van Solesmes, die

zijn ideeen publiceerde in het belangrijke handboek Semiologia gregoriana uit
1968."

De invloed van de semiologie op de uitvoeringspraktijk groeide vanaf de
jaren vijftig van de twintigste eeuw en kunnen we beschouwen als een defini-
tief einde van de periode van de zogenoemde 'methode van Solesmes' zoals

deze werd uitgewerkt door Dom Andrd Mocquereau (1849-1930). In
Nederland drong deze invloed pas halverwege de jaren zeventig goed door.
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Antifoon uit het Graduale Triplex (p.255) met boven en onder de kwadraat-

notatie de neumennotatie.

- E. Cardme, Semiologia gregoriana. Rome en authentieke interpretatie. Deze interpretatie
1968.  Pranse  editie:  SUmiologie grigorienne moet - in plaats van zich te baseren op moder-

(Etudes grtgoriennes, tome 11). Solesmes ne esthetiese of ritmiese principes, en daar-
1970. Nederiandse editie: Semio/ogie van het door vreemd aan het gregoriaanse tijdperk -
gregoriaans. Sint OdiliEnberg 1991. Vertaling zich laten leiden door de feiten die we onthut-
door Gerard Sars. Cardine definieert de semi- len door vergelijkend onderzoek van de ver-

ologie als volgt: 'hoe men de reden (logos) schillende tekens: alleen zo kan een werkelijke
achterhalen kan van de verscheidenheid der basis gevonden worden voor een praktiese uit-
tekens (semeion) hetgeen moet leiden tot het voering.' (Nederlandse editie, 2).
vinden van grondslagen voor een objectieve
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Een omslagpunt lijkt mij de viering van het honderdjarig bestaan van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in 1978.'+ Het jubileumprogramma
voorzag in een lezing van Godehard Joppich over de nieuwe uitvoeringswijze
van het gregoriaans volgens de semiologische inzichten." Na 1978 zien we een
reeks van studiedagen, activiteiten en uitgaven, waaruit blijkt dat gepoogd
werd de inzichten van de semiologie ingang te doen vinden in Nederland (zie
kadertekst A-6, p. 208).

De semiologie kreeg ook vaste voet aan de grond in Nederland'« door het
werk van de Stichting Amici Cantus Gregoriani, met name sinds  1989 toen deze
stichting steeds meer landelijke activiteiten ging opzetten. Zij verzorgt een eigen
tijdschrift, het Tijdschrift voor Gregoriaansr, organiseert zangersdagen en leidt
dirigenten op. Dankzij deze activiteiten dringen de inzichten van Cardine meer
en meer door in de praktijk van de koren die het gregoriaans beoefenen.

Niet alle schola's namen de inzichten uit de semiologie over. Vele schola's,
met name (maar niet uitsluitend!) binnen het kader van kerk en liturgie, bleven
vasthouden aan de oude methode van Solesmes. Een belangrijke factor hierin
is de omgang met het verleden. Welk verleden is normerend voor de uitvoe-
ringspraktijk van het gregoriaans? 71 Houden schola's vast aan het vertrouwde
klankbeeld zoals dat vanaf het begin van de twintigste eeuw door Solesmes
werd gepropageerd of is men in staat dit los te laten en nieuwe, historisch
gefundeerde visies in de praktijk te beproeven? Sommigen lijken de methode
van Solesmes en de figuur van Mocquereau te beschouwen als monumenten
uit het verleden die onwrikbaar vast op hun voetstuk staan. Een voorbeeld is
het Utrechts Studenten Gregoriaans  Koor, dat vanaf de oprichting  in  1968  tot
eind 1998 onder leiding stond van Jan Boogaarts." Boogaarts heeft altijd vast-
gehouden aan de methode van Solesmes en voerde slechts enkele inzichten
vanuit de semiologie door in de uitvoeringspraktijk van het koor.w Ook in de
literatuur vinden we auteurs die de methode van Solesmes beschouwen als een
eindpunt in de restauratie van het gregoriaans, en als een zekere en veilige weg

" in beperkte kring was men al op de hoogte -- Zie kadertekst A-1.
van resultaten van het onderzoek van Carline.             -, Het thema 'omgang met het verleden' werk-onder andere door Nederlanders die in Rome te ik uit in: Hoondert, Gregoriaans in de stei-bij hem studeerden. Zo vertelde Maurice

gers, 18-33.Pirenne op een bijeenkomst van de
Studiekring van de NSGV al  in  1963 over -« Sinds 1999 staat het koor onder leiding van
coupures in de neumennotatie. Zie: GB 84 Anthony Zielhorst en heeft het een nieuwe
C 1963) 227. naam: Gregoriaans Koor Utrecht.
' GB  102 (1978) 4. 75 en 207-212. '° Zie: J. van Gemert, Het gregoriaans in

Nederland, 1968-1993, in: A. Heerings e.a.-' Ik verwijs ook naar de inzet van docenten.
Cred.). Et verba musica facta sunt. Utrechtsonder anderen A. Vernooij aan het Nederlands
Studenten  Gregoriaans  Koor  1968-1993.Instituut voor Kerkmuziek en A. Kurr'is aan
Utrecht  1993.29-39 (met name:  36-37).het Conservatorium van Maastricht.
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voor de uitvoeringspraktijk. Voorbeelden zijn de uitgaven van Jan Boogaarts,
Henricus RM. Litjens en Cees Schonk."

De opkomst van de nieuwe uitvoeringspraktijk volgens de inzichten van de

semiologie paste overigens goed bij de tijd, eindjaren zestig en de jaren zeven-
tig van de twintigste eeuw. Het gregoriaans was zijn monopoliepositie in de
praktijk van de katholieke liturgie verloren en diende in mindere mate als iden-

titeitsbepalend en herkenbaar katholiek repertoire. Hierdoor was het als het
ware 'vrij' geworden en kon er met frisse ideeBn worden getxperimenteerd."
Mary Berry, specialiste inzake het gregoriaans, noemde in een overzicht van
75 jaar gregoriaanse lp's (1904-1979) het verdwijnen van het gregoriaans uit
de liturgie juist vanuit het oogpunt van de uitvoeringspraktijk een 'blessing in
disguise':

The indirect effects of some of the liturgical changes would appear at first to
have been totally disastrous. The permission granted for the use of modern

languages in the liturgy was seized upon at once, and Latin, and consequently
Gregorian chant, came to be almost universally abandoned, at least for a time.
But the gap created by this pause of a few years has turned out to be some-

thing of a blessing in disguise. People have had time to forget the details of a
style that might have perpetuated itself for a long time to come; thus it is
easier now than it was before to incorporate new discoveries about authentic

performance. A younger generation has grown up and, having little experience
of the chant, is discovering it afresh.83

Wim van Gerven, oprichter van de SCA, kwam op het spoor van de semiolo-

gie  door de hierboven genoemde lezing van G. Joppich  in  1978. Van Gerven
wist al langer dat hij niet wilde zingen zoals Solesmes: 'Niet dat zachte, dat
zingen met halve stem.'84 Op de Liedboekdag in  1982 in Nijmegen ontmoette

hij Richard Bot, die hem attent maakte op de jaarlijkse studieweek in
Cremona. Van Gerven nam deel aan deze studieweek en maakte op intensieve

" J. Boogaarts, Inleiding tot het gregoriaans werkelijking van de wederopleving van het
en de litu'Xie Muiderberg  1985. H. Litjens, gregoriaans rond het Motu Proprio van Pius X
De  restauratie van  ha  gregoriaans. Venlo sterk maakt, nu voor de tweede restauratiefase
1985. C.H. Schonk, Elemenmire kennis betre» van het gregoriaans.' (90).
fende het gregoriaans. Lemiers/Vaals  1988
(herdruk in 1997). Zie ook de besprekingen

 2 Zie ook: F. Straatman, De cantus planus van
Benevento tot Auxerre. Marcel Perts op zoek

van deze drie uitgaven: J. Valkestijn, Het gre-
goriaans op een tweesprong, in:  GB  110

naar gregoriaanse dialecten, in: TO'dschri#

(1986) 87-91 (Boogaarts en Litjens). Idem,
voor Oude Muziek l l (1996) nr. 3, 11 -14

Besprekingen, in: GB 122 (1998) 131-132 (hier: 14).

(Schonk). In het eerste artikel roept Valkestijn "  M.  Berry, The restoration  of the chant  and
op tot een 'tweede restauratiefase': 'Het wordt seventy-five years of recording, in: Early
ten hoogste tijd dat ook Nederland zich op music 7 (1979) 197-217,207.
weg begeeft en zich met een aanstekelijk Blan " Citaten uit interview met Wim van Gerven.
als eertijds de velen die zich inzetten ter ver- 13 maart 2002.
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wijze kennis met de semiologie van het gregoriaans. 'Tijdens die cursus gin-
gen mijn ogen open en wist ik: die kant wil ik op.' Toen hij na de zomervakan-
tie weer aan de slag ging met de schola, merkten de zangers dat zijn aanpak
van het gregoriaans veranderd was. Hij vroeg hun 'met hem mee te gaan' en
de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen.

Het is wellicht ook niet toevallig dat bij de SCA ruimte ontstond voor een
nieuwe benadering van het gregoriaans vanaf het moment dat men De
Papegaai verlaten had (1978) en het kader van parochiele liturgie losliet.

4.2.21 Discussie over de uitvoeringspraktijk
Wat de betekenis van de semiologie voor de uitvoeringspraktijk kan zijn,
wordt duidelijk aan de hand van de werkwijze van Nico Jongenelen, dirigent
van het GKU Jongenelen volgde cursus bij Marie-Louise Egbers van de
Stichting Amici Cantus Gregoriani en leerde van haar de eerste beginselen van
de semiologie. Hij past zijn kennis vooral toe door het aanbrengen van verbre-
dingen, die door de zangers aangetekend worden in hun Graduate. Dit leidt

nogal eens tot verwarring, want het komt voor dat de aangebrachte verbredin-
gen in de kwadraatnotatie een volgende keer weer uitgegumd moeten worden.
Jongenelen zelf zegt over zijn aanpak:

N-5 Uiteindelijk denk ik dat het niet zo belangrijk is: als je het maar verantwoord en
ingetogen en met de juiste betekenis van de woorden zingt. De handschriften
verschillen ook, en hier zingen ze weer anders dan daar. Er is geen 'waarheid'.85

Deze uitspraak van dirigent Jongenelen wijst op een veranderende houding ten
opzichte  van het gregoriaans. Toen Caecilianus Huigens  in   1919 de keuze
maakte voor de methode van Solesmes, was een van zijn argumenten de een-
heid in de uitvoeringspraktijk.* Door de opkomst van de semiologie is deze
eenheid verdwenen en lijkt zij ook geen rol meer te spelen. We moeten hierbij
onderscheid maken tussen muzikaal-technische factoren (het verlies van een-
heid is inherent aan de semiologie als interpretatieve wetenschap) en contex-
tuele factoren. Om met dit laatste te beginnen: het loslaten van de eenheid in
de uitvoeringspraktijk hangt nauw samen met de veranderde positie van het
gregoriaans in de huidige liturgie en met de nieuwe contexten, buiten de muren
van de kerk, waarin het gregoriaans tot klinken wordt gebracht. Het is, zoals
gezegd, zijn monopoliepositie in de praktijk van de katholieke liturgie verlo-
ren en dient niet meer als identiteitsbepalend en herkenbaar katholiek reper-
toire, zoals dat in de tijd van Huigens wel het geval was."

" Interview met Nico Jongenelen, 25 maart 120-121.
2002. " Hoondert, Gregoriaans in de steigers.

125-128.Hoon(len. Gregoriaans  in de steigers,  109.
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Vanuit muzikaal-technisch perspectief wordt duidelijk dat de semiologie wel
tot verschillen in de uitvoeringspraktijk moet leiden, doordat zij een interpre-
tatie geeft van de zogenoemde neumen (de oudste notaties van het gregori-
aans). Ondanks het feit dat er grote overeenstemming is tussen de verschillen-
de handschriften en handschriftfamilies, zijn er ook verschillen. Wie gaat zin-
gen volgens de semiologische benaderingswijze, ontkomt er niet aan dat hij of
zij keuzes moet maken. In het Graduate Triplex (1979) staan boven en onder
de kwadraatnotatie verschillende neumennotaties geschreven (Sankt Gallen en
Laon). Alleen al het feit dat er stee(is t#,ee genoteerd staan, maakt het noodza-
kelijk een keuze te maken welke te volgen in geval van onderlinge afwijkin-
gen. In een artikel over de waarde en bruikbaarheid van het Graduate Triplex
schrijft Kurris dan ook dat de semiologie een 'bekering' vraagt: 'De
Strniologie doorbreekt de geslotenheid van het systeem. Juist daarom vormt
ze voor menige gregorianist een bedreiging."'

De gregorianist Chris Hakkennes (1916-2003) zette zich in opnieuw sys-
teem aan te brengen in de uitvoeringspraktijk van het gregoriaans." Hij ont-
wikkelde een diastematische notatie waarmee hij de ritmische nuances van de
adiastematische neumenhandschriften kon weergeven. Door middel van de
uitgave van zijn Graduale Lagal (1984,  tweede  druk  in   1987)  wilde  hij  de
semiologie toegankelijk maken, ook voor amateur-zangers. Zijn notatie vond
echter weinig weerklank bij andere specialisten. Dom Cardine reageerde op
een internationaal congres in 1984 afwijzend, omdat hij van mening was dat
de semiologische uitvoeringspraktijk zich principieel moest laten leiden door
de declamatie van de tekst en zich daarom niet liet vastleggen in een systeem.

9,)

De discussies over de uitvoeringspraktijk van het gregoriaans gaan met name
over het ritme en de melodieen. Ten aanzien van de ritmische nuances die door
de handschriften worden aangegeven, is steeds de vraag hoe deze gefnterpre-

" Kurris, Het Graduate Triplex. 244. horarum en de ordo cantus officii door de
monniken van Solesmes, in: GB 108 (1984)" Zie voor C. Hakkennes en het Graduale

Lagal: C. Hakkennes, Naar een adekwate 2-11.  Op  p. 2 schrij ft de redactie  van  het

notatie van het gregoriaans,  in:  GB  105  (1981 )
Gregoriusblad: 'De publicatie van het Liber
Hymnarius door de monniken van Solesmes is

10-18. Idem, Gregoriaanse zangpraktijk met
Lagamont-transcripties,  in:  GB  105  ( 1981)

een bijzondere gebeurtenis. Het bijzondere

228-237. M. Breij, In memoriam Chris bestaat vooral uit de weergave van de melo-

Hakkennes, in: GB 127 (2003) 112-113.
dieen. Voor het eerst worden in het notenbeeld
van een gezaghebbende uitgave, die bestemd

" A. Vernooij, Het derde internationale con- is voor de hele kerk ( . . . ) een groot deel  van de
gres van de Aiscgre. in:  GB  108  ( 1984) 159- bevindingen op gebied van het ritme, welke
162,  Overigens deed ook Solesmes zelf pogin- steunen op een consequent bestuderen van de
gen de ritmische nuances in de handschriften oude handschriften, grafisch weergegeven.
enigszins weer te geven in de kwadraatnotatie. In  1992 gaf het hoofdbestuur van de NSGV
Zie het Liber Hymnartus dat in 1983 door een verklaring uit waarin het Graduale Lagal
Solesmes werd uitgegeven. Zie ook: Romeins een 'goed hulpmiddel' wordt genoemd. Zie:
Antifonale, samengesteld volgens de liturgia GB 116 (1992) 194.
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teerd moeten worden. Duiden sommige neumen op siernoten die snel en vir-
tuoos uitgevoerd moeten worden? Uitgaande van de vertrouwde, door de
methode van Solesmes voorgeschreven equalistische uitvoeringswijze, staan
met name de versnellingen ter discussie. Deze discussie kwam onder andere
aan het licht toen de SCA samen met de Schola Maastricht (onder leiding van
Hans Leenders) een concert verzorgde in Boedapest (5 juli 2002). Fons Kurris,
betrokken bij de Schola Maastricht, merkte na afloop van het concert op dat
hij bij de SCA de 'typische spiritualiteit van het gregoriaans' niet meer herken-
de. Toen ik later deze opmerking herhaalde tegenover Eugen Liven d'Abelardo
(dirigent SCA), riep hij uit: 'Spiritualiteit, dat is zingen met samengeknepen
billen. Ze willen er niet aan dat je gregoriaans ook mag zingen, expressief! '91

Later, in een interview dat ik met hem had, lichtte hij dit als volgt toe:

N-6 Andere koren hangen esthetisch nog aan de Solesmesstijl, daar wil ik van af.
(...) Hoe raken  we van die Franse esthetiek van het fin de sucle van Solesmes
af? Je hebt de schola van Maastricht gehoord, van Hans Leenders: het is
mooi, het is zuiver, maar het is sui. (...) Ik ben aan het zoeken, alle sierneu-
men worden nu lichter gezongen, in functie van de hoofdnoten. Vooral in Laon
kun je dat goed zien, die snelle beweging. Joppich is daar mee bezig, vanuit
de 'Schreibzug'. Hij heeft daarin belangrijke ontdekkingen gedaan. We moeten
van dat equalistische af, dat elke noot gelijk is. Geen legato eenheidsworst,
dan komt de tekst niet uit de verf.92

Ook Wouter Swets, specialist op het terrein van de volksmuziek uit het Nabije
Oosten, hekelde in het muziekblad Luister de uitvoeringswijze van het grego-
riaans 'met een gemuilkorfd ritme dat elke levende dictie doodstileert."3 Swets

pleitte voor een uitvoeringspraktijk die zich laat inspireren door de levende
muziektradities uit het Nabije Oosten. Edn van de schola's die dit in praktijk
brengt, is het ensemble Organum onder leiding van Marcel Pdrds. Ik ga hier
niet in op het werk van Pdrds, want zijn benaderingswijze valt grotendeels bui-
ten de semiologie. Interessant is wel een kritische bespreking van de cd-opna-
men van het ensemble Organum door Arnoud Heerings. Voor hem is het semi-
ologisch onderzoek het uitgangspunt en de norm voor de uitvoeringspraktijk.

Verslag van het 11. Internationale van het gregoriaans, in: Luister 40, nr. 2
Gregoriaans Festival in VAc (Hongarije). (maart 1992) 20-21,21. Zie de reactie op het
Donderdag 4 t/m zondag 7 juli 2002. artikel van Swets door Wico Clements: W
g, Clements, Discussie over de historische uitvo-Interview met Eugeen Liven d'Abelardo,
24 juli 2002. ering van het gregoriaans, in: TvGreg  17

(1992) 81-86 en de reactie hierop van Swets:

" W. Swets, Muzikale creativiteit van meer W Swets, Discussie over de historische uitvo-
ering van het gregoriaans, in: TvGreg  17dan duizend jaar. De historische uitvoering
( 1992)  182-186.
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Hij schrijft dan ook:

De oude handschriften zijn ons enige zicht op de bloeitijd van het gregoriaans.
In deze handschriften staan tai van zaken die dankzij de moderne semiologie
hun betekenis terugkregen. Pards negeert deze inzichten goeddeels (...).

Zijn interpretatie kan daarom niet het gregoriaans van de originele bronnen

genoemd worden. Het is gregoriaans van Paras en dit heeft geen historische
basis.94

Heerings maakt hier, mijns inziens, twee denkfouten. Ten eerste ziet hij niet in
dat de semiologie slechts 66n van de opties voor de uitvoeringspraktijk is. Ten
tweede suggereert hij dat de semiologische benaderingswijze tot een eenduidi-
ge uitvoeringspraktijk leidt.

Een tweede discussiepunt inzake de uitvoeringspraktijk betreft de melo-
dieen. Door de vergelijking van de handschriften met de kwadraatnotatie is het
besef steeds meer doorgedrongen dat het Graduale Romanum volgens de
Editio Vaticana veel onjuistheden in de melodietn en in de groepering van de
notengroepen bevat.95 Verschillende schola's laten daarom zogenoemde resti-
tuties maken: gregoriaanse melodieEn die op basis van vergelijking van een
groot aantal handschriften zijn gecorrigeerd. Het zijn vaak specialisten die
dergelijke restituties maken, onder anderen de benedictijn Kees Pouderoijen
en Fred Schneyderberg.'6 Ook in het internationale tijdschrift Beitr ige zur
Gregorianik worden veel restituties opgenomen." Bij de SCA zijn veel resti-
tuties gemaakt door Wim van Gerven en, na zijn vertrek, door Pouderoijen.
Ook hieruit blijkt dat vele schola's en specialisten niet meer hechten aan de
eenheid van het gregoriaans. 98

  A. Heerings, Contra Marcel Pdrds, in: " Zie de reeks artikelen in de Beitrage van de
TvGreg 27 (2002) 26-32,27. hand van L. Agustoni, R. Fischer, J. Gdschl,

L. Koch, H. Rumphorst, A. Schweitzer en" Zie onder andere: C. Hakkennes, S. Zippe vanaf He/1 2/ (1996): Vorschlige zurMelodische correctie van de Vaticana, in: GB
107 (1983) 113-119.

Restitution von Melodien des Graduale
Romanum. Zie ook: Les Moines de Solesmes.

* Zie onder andere de cd Media  vita. Schola Le Graduel Rmnain Ldition critique. Solesmes
Cantorum Karolus Magnus onder leiding van 1957-1962.

Stan Hollaardt (LBCD66). Bij enkele gezan-              g, Een verlangen naar deze eenheid herken ik
gen staat vermeld: 'Uitvoering geschiedt in
eeneconstructie door F. Schneyderbeg.'                     nog wel bij Louis Krekelberg, dirigent van de

Schola Cantorum van het Ward-Instituut, alsCantus GaHicanus. Schola Trunchiniensis
hij zegt: 'Problemen heb ik weI met restaura-

onder leiding van E Mariman. In het booklet ties die zo rigoureus zijn dat de Vaticana-
schrijft Schneyderberg: 'Alle gezangen heb ik melodie nauwelijks is terug te kennen.'voor deze opname aan de oude bronnen Zie: De schola cantorum van het Ward-insti-
getoetst. Het is geen speculatieve opname tuut, 35 jaar: verleden, heden, toekomst.
geworden, omdat ik mij strikt aan de beschik- Interview met dirigent Louis Krekelberg, in:bare gregoriaanse bronnen gehouden heb.' (p. TvGreg 24 (1999) 64-67,67.8) Fred Schneyderberg overleed in 2003, zie:
GB 128 (2004) 58-59.
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4.3 It 1  1 1_  KEL  k.\ DER

Een belangrijk aspect van het functioneren van gregoriaanse schola's is het
rituele kader waarin zij zich laten horen. Tot nu toe maakte ik steeds onder-
scheid tussen kerk en liturgie als context enerzijds en de algemeen religieuze
en profane context anderzijds. Deze terminologie is bruikbaar als we haar
inzetten om een eerste onderscheid te maken tussen de diverse schola's, maar
is, als we haar vanuit ritueel perspectief benaderen, te weinig onderscheidend.

Als we de contexten waarin het gregoriaans tot klinken komt, willen type-
ren naar 'ritueel gehalte', dan zien we aan de ene kant van het spectrum het
kader van de liturgie (met name de parochi8le zondagsliturgie), aan de andere
kant het concert. Daartussenin bevindt zich een grensgebied dat ik aanduid als
de liturgisch-concertante context. Het gregoriaans klinkt hier in een rituele
context die ontleend is aan ofafgeleid is van de liturgie (bijvoorbeeld vespers),
maar de zanger en luisteraar kunnen in de betekenisgeving de uitvoering aan-
duiden als een concert. We stuiten hier overigens op een probleem, want het
lijkt erop dat het gregoriaans, dat zijn oorsprong heeft in de liturgie, nooit
helemaal loskomt van de liturgische context. Zelfs als het gregoriaans klinkt
tijdens een concert, herkennen we vaak elementen van de oorspronkelijke
liturgische setting van de gezangen.

De schola's van het eerste type laten zich doorgaans horen binnen het kader
van de liturgie; in het algemeen betreft dit de ordo van de eucharistieviering en
in toenemende mate de communieviering. Ik ging reeds in op het functioneren
van het gregoriaans in de liturgie van vandaag in paragraaf 4.2.1.1.

De schola's van het tweede type laten het gregoriaans horen tijdens concer-
ten of in liturgisch-concertante context. In deze paragraafga ik in op de aspec-
ten van ritualiteit bij de schola's van het tweede type. Ten eerste ga ik in op de
liturgisch-concertante context waarin de zangers van de SCA functioneren.
Vervolgens ga ik in op het concertcircuit waarin het gregoriaans tot klinken
komt. Hierbij komen ook de gregoriaanse festivals en de cd's met gregoriaans
repertoire ter sprake.

4.3.1   Gregoriaans in liturgisch-concertante context
Het gregoriaans in liturgisch-concertante context zal ik uitwerken aan de hand
van de SCA. Naast anderen komen met name de zangers van de schola aan het
woord, die laten zien welke betekenissen zij toekennen aan de vespers en met-
ten die zij verzorgen.
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4.3.1.1 De opbouw van de vespers

De  SCA zong vanaf de oprichting  in   1959  tot   1978 het gregoriaans  in  de

eucharistieviering. Daarna ging de schola over op het zingen van officies, met
name vespers en bij hoogfeesten ook metten. In gesprek met Wim van Gerven
vroeg ik hem waarom hij en de schola zich toelegden op het officie-repertoire.
Behalve het al eerder genoemde aspect van vrijheid en onafhankelijkheid gaf
hij als antwoord:

N-7 Als ik toch moet bidden, dan het liefst z6, met een groep de Latijnse psalmen
reciteren. Ik heb een positieve herinnering aan de vespers die zo af en toe
gezongen werden in Krommenie, mijn geboorteplaats. Ik heb het altijd prachtig

gevonden, nog steeds, ik zou het meteen weer doen. Bovendien hebben we in
het getijdengebed niets te maken met priesters, we zijn eigen baas. Ook de
schola vond dat belangrijk, wilde van het gedonder met voorgangers af zijn.
Vespers zingen is meditatief, mystiek misschien. Ik ben er nooit zo bij als wan-
neer ik psalmen zing..

De SCA volgt voor de vespers grotendeels de Tridentijnse monastieke ordo,
maar heeft enkele elementen uit het Romeins officie ingevoegd (zie kadertekst

W-2 op de volgende pagina). De samenstelling van de liturgie is grotendeels
het werk geweest van oprichter Wim van Gerven, die daarbij enigszins eclec-
tisch te werk ging. Zijn opvolger Eugeen Liven d'Abelardo heeft de 'erfenis'
van Van Gerven min of meer ongewijzigd overgenomen. De samenstelling van
deze 'eigenwijze vespers' is overigens met verstand van zaken gedaan en laat
een grondige kennis van de liturgische boeken en de geschiedenis van de litur-
gie zien.

" Interview met Wim van Gerven. 13 maart
2002.



156 RITUEEL KADER

W-2 De opbouw van de vespers

De  vespers  van  28  oktober  2001  -  21 e  zondag  na  Pinksteren
Groene vespers van de tijd door het jaar

a. Deus in adjutorium (A.M. 1312)
b. Antifoon Dixit Dominus met psalm  109
c. Antifoon Fidelia omnia met psalm  110
d.  Antifoon In mandatis met psalm 1 1 1 Romeins officie
e.  Antifoon Sit nomen met psalm  112
f.   Antifoon Nos qui vivimus met psalm 113
g.  Lezing uit MatteOs 18,23-35 Misliturgie
h. Responsorium Initium sapientiae timor Metten
i. Hymne Lucis Creator optime (A.M. 128-129)
j. Dirigatur Domine oratio mea -

Sicut incensum in conspectu tuo (A.M. 129)
k. Antifoon Serve nequam (A.M. 613) met Magnificat
1. Supplicatio Litaniae (A.M. 1342)
m.Oratio Dominica: Pater noster (A.M. 1342-1343)
n. Domine, exaudi orationem meam -

Et clamor meus ad te veniat (A.M. 1344)
o. Oratio propria: Familiam tuam (A.M. 613)
p. Benedicamus Domino - Deo gratias (A.M. 1354)
q. Fidelium animae..  (A.M. 1348)

De vespers volgen in grote lijnen de ordo zoals we die tegenkomen in het
Antiphonale  Monasticum  en het Antiphonale Romanum. Kenmerkend voor het
Romeins officie is het bidden van vijf psalmen; het monastiek officie heeft er
maar vier. Kenmerkend voor het monastiek officie zijn de onderdelen 1., m. en
n. In plaats van het gebruikelijke Capitulum wordt de Evangelielezing van de
zondag gezongen, waarbij ook hier de Tridentijnse ordo het uitgangspunt is.
Het Responsorium breve dat normaliter aansluit op het Capitulum, is vervan-
gen door een Responsorium prolixum. dat gekozen is bij de lezing uit het

Evangelie. Samenvattend kunnen we zeggen dat Wim van Gerven gebruik heeft
gemaakt van drie liturgische ordo's (monastiek en Romeins officie, mislitur-
gie). Het Responsorium prolixum neemt een geheel eigen positie in, want het is
voor wat betreft de vorm afkomstig uit de liturgie van de metten en inhoudelijk
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verbonden met de Evangelielezing uit de misliturgie; het staat in de vespers op
de gebruikelijke plaats van het Responsorium (breve). Het resultaat is een
geheel eigen ordo, waaraan zowel een muzikale als een inhoudelijke motivering
ten grondslag ligt. Dirigent Eugeen Liven d'Abelardo zegt hierover:

N-8 Er zijn een heleboel elementen die niet in de vespers thuishoren: het Evange-
lie, het grote responsorie (die mogelijkheid is er nu weI in de nieuwe vespers),
het Pater Noster (dat is monastiek). We zingen een mengvorm tussen Romein-
se ritus en monastieke ritus, zowel in de vespers als in de metten. In de met-
ten: het Te Deum, de evangelielezing, dat is monastiek. Het negende respon-
sorium in de Romeinse metten wordt niet gezongen. Wim heeft die mengvorm

gedaan, maar op een voor hem consistente wijze. Zo zei hij over de lezing
(vroeger twee, nu alleen maar het Evangelie): de mensen die bij ons in de ves-
pers komen, zo midden in de moderne stad en in de moderne tijd, hebben

nog geen kerk gezien die dag. Ze hebben geen idee waar de teksten van die
antifonen op slaan. Dus nam hij als centraal punt en als verkondiging de
lezing. Ik vind dat een goed, hedendaags element. Wim heeft jaren gezocht
om uit de Magnificat- en Benedictusantifonen te kiezen, slaande op de lezing
van de dag. Hij heeft een vorm gecreaerd rond het Evangelie van de dag. Dat
zit goed in elkaar. De hele opzet is om het muzikaal interessanter te maken.
En omdat er geen antifonale is uitgegeven, hebben we ook die vrijheid.'°°

Hymnus

Tonus in Hicme.

R:      I
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U. s Cre- 8- tor  6pti- me, Lu-cem di- 6-rum prbfe-
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rens, Prim6rdi- is lu-cis no-vie Mundi   pa- rans 0-ri-gi-    nem.

Hymne uit de vespers ('wintertoon', zie onderdeel i in W-2)

100 Interview met Eugeen Liven d'Abelardo,
24 juli 2002.
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4.3.1.2 Zingen zoals  monniken...

Naast de meer formele opbouw van de vespers, is er de wijze waarop de zan-
gers zelf spreken over dit rituele kader. Hoe beschrijven zij zel f hun activitei-
ten? Twee zangers komen aan het woord: de eerste cantor (voorzanger) Simon
Paul en scholalid Kees van Hage.

N-9 Martin Ik wil nog eens kijken naar de vespers zelf. Stel: ik ben nog nooit
geweest. Hoe zou je dan aan mij omschrijven wat jullie doen?

Simon Ik zou zeggen: in het dagelijks ritme van kloosters is er, al eeuwen,
een indeling gemaakt van bidden en werken. De tijd dat men
samenkomt, worden er psalmen gezongen, een lezing gehouden
en daar zit nog wat omheen, een gebed aan het eind. Zo zou ik
het omschrijven. Ik zou ook zeggen: het is heel neutraal, zowel een

protestant als een katholiek zou zich thuis kunnen voelen, als hij
zich tenminste niet stoort aan het Latijn. De psalmen die wij zingen

zijn aanvaardbaar voor protestanten an katholieken. De psalmodie
speelt de hoofdrol in de vespers. Ik zou ook zeggen: u wordt

vriendelijk verzocht niet mee te zingen, dat doen wij weI voor u.
Ik vind het storend als er murmelende geluiden te horen zijn.

Martin Je zou het dus koppelen aan kloosters?
Simon Ja, maar ik zou het ook koppelen aan kerken, niet aan parochie-

kerken, maar aan kathedralen en zo. Dan kan ik nog vertellen over
Romeins officie en monastiek officie, maar dat wordt een lang ver-
haal. Als ik het kort moet uitleggen, zou ik het z6 doen.

Martin Hoe denk je dat dat overkomt bij kerkgangers, de manier waarop
jullie binnenkomen in kovel?

Simon Ja, we proberen er weI wat van te maken, de hele ceremonie er
omheen. Het gregoriaans is alleen te beluisteren als er een choreo-

grafie omheen zit. Ik heb cd's thuis met gregoriaans, maar ik luis-
ter er nooit naar. Het is muziek die echt een choreografie nodig
heeft. Om alleen de psalmen te beluisteren, dat is niet leuk, als je
mensen niet ziet buigen bij het 'Gloria Patri'. Er moet beweging in
zitten. Daarom vind ik het jammer dat we niet meer zitten, dat we
niet meer opstaan en zo, dan zit er nog meer in. Maar het gesleep
met stoelen, en vijf stoelen passen niet eens.'°'

'"' interview met Simon Paul, 26 februari
2002.
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N-10 Kees Vespers of metten zijn een gesloten geheel, niet onderbroken door

liturgische handelingen waarbij niet gezongen wordt; waar geen
huisvrouwen aan bod komen die een stukje uit de bijbel mogen
lezen; die niet gemoderniseerd is na Vaticanum 11. Bij een mis sta
je er letterlijk maar een beetje bij, af en toe mag je dan eens
opdraven in overwegend heel moeilijke graduales. In iedere ves-

pers zit een grote variatie aan moeilijkheid. Ik vind het veel bevre-

digender. En ook vind ik het leuk dat er nog zo weinig geaxplo-
reerd  is op dat terrein,  er is nog zoveel te doen.  (...)

Martin Als je nu tegen je vrienden vertelt wat je zondagmiddag doet, wat

vertel je dan?
Kees Dat ligt eraan wat voor vrienden het zijn en wat voor muzikale ach-

tergrond ze hebben. Tegen sommige leerlingen van 10 vertel  ik dat
ik een soort witte pyjama aantrek en als een soort monnik door de

kerk schrijd en aan een klokkentouw mag trekken. Ik heb weI eens
voor een aantal leerlingen van de muziekschool een cursusdag
georganiseerd bij de schola. Dan mogen ze zelf klok luiden en we
hebben een eenvoudige antifoon en psalm gedaan. Dat vonden ze
erg leuk. Aan mensen die muziek kunnen lezen, laat ik zien wat
neumen zijn. Hoe subtiel en beweeglijk die dingen kunnen zijn.
Aan verstokte atheYsten vertel ik hoe aardig die religieuze praktijk
van het vesper-zingen  kan zijn.  (...)
Ik krijg wei eens opmerkingen over die pij: 'Waarom moet je dan
zo nodig een pij aantrekken?' Maar ik zie het zo: ik heb ook har-
monie en fanfare gedaan. Die orkesten komen voort uit militaire
orkesten, vandaar dat ze nog steeds een uniform dragen, zonder
dat ze een wapen erbij hebben. Ik heb in symfonieorkesten
gespeeld in rok, en dat is omdat die orkesten uit hoforkesten
voortkomen. Daarom dragen ze nog steeds lakeienuniformen. Het

gregoriaans komt uit de kloosters en daarom dragen wij het kloos-
teruniform. Volstrekt normaal. Bovendien: die pij onderdrukt het

subjectieve en persoonlijke. Onze namen staan ook niet in het pro-
gramma. Alleen die van de dirigent, maar die staat garant voor de
interpretatie.

Martin Door die pij draag je wei iets over aan het publiek. Heb je het
nodig om die bepaalde kloosterlijke sfeer over te dragen? Wat zou
het effect zijn als jullie daar stonden in zwarte coltruien?

Kees Als wij concerten gaven...  Je  kunt in concertvorm bepaalde

gezangen goed doen, vooral de virtuoze graduales bijvoorbeeld.
Maar het is natuurlijk onzinnig om psalmodie te gaan zingen op
het podium. Dat is helemaal verbonden met de kerkelijke sfeer.
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Martin Dus als je de vespervieringen een label moet geven, dan zeg je:
het is liturgie.

Kees Het is absoluut liturgie, het is ondenkbaar in de concertzaal.

Zonder kerk en alles wat daar omheen hangt, is het ondenkbaar.
Martin Geldt dat ook voor het rituele spel dat er omheen zit, het buigen,

de wierook?
Kees Ja, dat moet er absoluut bij. Ik ben dan weI niet godsdienstig,

maar er tekenen zich weI nieuwe fronten af in de maatschappij,
in het culturele leven. Die fronten hebben niets meer te maken met
de oude zuilen (de rooms-katholieken, de protestants-christelijken,
de sociaal-democraten, de liberalen) - die zijn vervallen. Er teke-
nen zich twee nieuwe fronten af, twee nieuwe partijen - als ik het
in mediatermen moet zeggen: aan de ene kant de Telegraaf, Yorin,
BNN, Priva en Story; aan de andere kant mensen die op de een of
andere manier intensiteit of verdieping zoeken. Aan die kant van
het geloof vinden gelovigen en niet-gelovigen elkaar soms, zoals
hier in de schola.,02

De twee zangers van de SCA koppelen beiden het repertoire en de rituele vorm
van het getijdengebed aan kloosters en monniken. Deze koppeling is een
terugkerend item in het dossier. Zo worden op de repetities geregeld termen uit
het kloosterleven gebruikt: nieuwe zangers worden aangeduid als 'novice"')3;
degene die moet voorzingen in de vespers, is de 'hebdo' (hebdomadarius):w
Ook bij het GKU is een fascinatie voor kloosters en monniken aanwezig. Zo
gaan de zangers eenmaal in de twee jaar enkele dagen op bezoek in een kloos-
ten  Van  een  reis  naar  Solesmes  in   1992  verscheen  in het Tijdschrift voor
Gregoriaans een kort verslag onder de titel: 'Terug naar de bron'. Zanger Nico
Peters begint dit verslag met: 'Enthousiaste gregoriaans-zangers als wij zijn,
willen wij het echte monnikenwerk wel eens horen. '105

Het verband dat gelegd wordt met kloosters kent diverse 'lagen'. Ik onder-
scheid er drie. Ten eerste plaatsen de zangers zich door te verwijzen naar kloos-
ters en monniken in een traditie, op een lange diachrone lijn van monastieke
liturgie. Ten tweede heeft de verwijzing te maken met de herkomst van het reper-
toire en de rituele vorm. Ten derde biedt de aansluiting bij de kloosterlijke tradi-
tie de mogelijkheid de vespers als rituele vorm, als ritueel spel te presenteren.

w Interview met Kees van Hage, 16 april - SCA. repetitie 7 november 2001.
2002. /5 N. Peters, Terug naar de bron, in: Tvgreg  18
w  SCA. repetities 10 oktober en 7 november (1992) 76-77,76.
2001.
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Levende traditie
Beide zangers plaatsen het rituele kader waarin zij het gregoriaans ten gehore

brengen, in de monastieke traditie. Datgene wat zij doen op zondagmiddag,
houdt verband met het dagelijkse getijdengebed in de kloosters. Ik zie hierin
niet zozeer een nostalgisch verlangen naar traditie, het verleden en het monni-
kenleven, maar veeleer een uitdrukking van diachrone en synchrone continui-
teit. De schola staat niet op zichzelf, maar staat in continuYteit met de kloos-
ters die in verleden en heden het gregoriaans koester(d)en als levende traditie.

Op zich is het voor de hand liggend dat gregoriaanse schola's zich verbon-
den voelen met kloosters. Immers, de boeken waaruit men zingt, zijn vervaar-
digd door het benedictijner klooster van Solesmes; de handschriften die de
basis vormen voor de semiologische uitvoeringspraktijk, zijn geschreven door
monniken en zijn, in gestolde vorm, de expressie van de monastieke zang van
eeuwen her. Het materiaal dat de zangers in handen hebben, herinnert hen
steeds weer aan de monastieke wortels van de gezangen. Dit is van invloed op
de kleding die zangers van gregoriaanse schola's vaak dragen:  de pij of kovel
visualiseert de levende, monastieke traditie waarin zij staan.

Daar komt bij dat monniken vaak de functie van gids bekleed hebben ten
aanzien van de gregoriaanse uitvoeringspraktijk. Zo vervulde de Paulusabdij
in  Oosterhout,  in 1907 opgericht vanuit het Franse Wisques en behorende  tot
de congregatie van Solesmes, gedurende de twintigste eeuw een belangrijke
voorbeeldfunctie ten aanzien van het gregoriaans in Nederland.'°« De abdij

Sint-Benedictusberg in Mamelis-Vaals is thans voor velen een baken van con-
tinuiteit en een inspirerend centrum van de Latijnse liturgie. In een bespreking
van een cd met paasgezangen, gezongen door de monniken van Vaals, schrijft
Arnoud Heerings dan ook: 'Wie vroeger wilde weten hoe het gregoriaans
moest klinken, reisde naar Solesmes. Wie in eigen land wilde blijven, reisde
naar Vaals en had wellicht ook nog andere plaatsen waar mooi gregoriaans
gezongen werd. Heerings is echter van mening dat Vaals thans deze voor-'107

beeldfunctie niet meer vervult:

* Voor de geschiedenis van de Paulusabdij aans, in: M. Hoondert e.a. (red.), Door mensen
zie: M. Mahler, De benedictijnen in Ooster- gezongen. Liturgische muziek in portretten
hout, 1907-1957, in: Benedicti.ins todschr(# (Meander 7). Kampen 2005, 193-206.
18(1957)77-90. Op p. 83 schrijft Mihler dat Zie ook: M. Mahler, De Sint-Paulusabdij van
reeds in de beginjaren mensen naar de abdij Oosterhout, 1907-1941 (Bijdragen tot de
kwamen om het gregoriaans te bestuderen. geschiedenis van het Zuiden van Nederlan4
Caecilianus Huigens, vanaf 1919 hoofdredac- deel 85). Tilburg  1991. Zie met name pp.
teur van het Gregoriusblad en vanaf 1925 46-47,  89-91,140 en 197-198 over het grego-
directeur van de Kerkmuziekschool. kwam riaans  in de abdij.
geregeld in de abdij. Zie: Hoondert.                                to- A. Heerings, Voces iucunditatis; paasgezan-
Gregoriaans in de steigers, 112. M. Hoondert gen van de monniken van Vaais, in: TvGreg 27
en N. Wesselingh o.s.b., Solesmes in Neder-

(2002) 33-34,33.land. Dom Louis Sergent o.s.b. en het gregori-
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De cd past een beetje in de algemene situatie van het gregoriaans in onze cul-
tuur. In vroegere tijden was de Kerk altijd de hoedster van het gregoriaans. Anno
2002 is dat aan het veranderen, is dit misschien al veranderd. Het is tegenwoor-
dig vooral de muziekwetenschap die een sturende factor is binnen de ontwikke-
ling van het gregoriaans. Het gregoriaans floreert voornamelijk buiten (of aan de
rand van) de kerkelijke kaders. Veel mensen vinden gregoriaans prachtig maar
hebben moeite met de kerkelijke dimensie van deze liturgische zang.'08

Vanuit muzikaal perspectief heeft Heerings wellicht gelijk dat de monniken
van Vaals geen voorbeeldfunctie meer kunnen vervullen, maar daarmee is niet
alles gezegd. Zij vervullen deze functie mijns inziens nog steeds, maar dan
vooral als dragers van een levende traditie. Dit blijkt onder andere uit de goede
contacten van de SCA met frater Kees Pouderoijen van Vaals: hij wijdde diri-
gent Eugeen Liven d'Abelardo in in het gregoriaans, toen deze de schola over-
nam van Wim van Gerven. Bovendien verricht Pouderoijen geregeld onder-
zoek voor de schola en voorziet hij haar van gerestitueerde en niet uitgegeven
gezangen.

Er is, tot slot, nog 66n aspect dat aandacht vraagt met betrekking tot de
keuze voor de levende traditie van de Latijnse liturgie en het gregoriaans. Deze
keuze is wellicht ook een uiting van verzet tegen de liturgievernieuwingen van
Vaticanum II. Het gregoriaans en de daarbij van oudsher horende rituele vor-
men hebben stijl en dragen een dimensie van sacraliteit in zich, die men mist
in de Nederlandstalige liturgie, zo hoor ik zangers zeggen. Treffend werd dit
verwoord door Marcel Zijlstra in een KRO-documentaire over het gregoriaans
(uitgezonden op  15 juli 1998 onder de titel 'Hemelse gezangen'). Zijlstra zong
in die tijd bij de Amsterdamse Nova Schola Cantorum en ging in op de vraag
waarom het gregoriaans zijn voorkeur heeft:

Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben prachtige gezangen te zingen in
het Nederlands, maar ze hebben gewoon niet dat wat het gregoriaans heeft.
Het Abd#boek staat vol met keurige gezangen, maar boven de keurigheid
stijgen ze niet uit. Het wordt nooit meeslepend, je denkt nooit: nu word ik
gegrepen, het is nooit de geest die daar spreekt, vind ik.'° 

Tegelijkertijd staat deze wijze van koesteren van de levende traditie van het
gregoriaans en de monastieke liturgie in scherp contrast met datgene wat som-
mige individuele zangers zeggen over geloof en kerk. Met name bij de SCA

-
Heerings, Voces, 34. '°' Eerder geciteerd in: M. Hoondert, Het gre-

goriaans als drager van zin en identiteit. Toe-
eigeningen van het gregoriaans, in: Communio
25 (2000) 286-303,303.
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merkte ik, dat de zangers gefascineerd zijn door het gregoriaans en het getij-
dengebed als vorm, maar zichzelf niet gelovig noemen, soms zelfs atheist."°

Repertoire en rituele vorm (vespers)
Het tweede punt in relatie tot de verwijzingen naar kloosters en monniken
houdt verband met de herkomst van het repertoire en de rituele vorm. Hiervoor
schreef ik al dat het repertoire zowel in historische als materiEle zin monastie-
ke wortels heeft: de zangboeken zijn samengesteld door de monniken van
Solesmes, de handschriften die men gebruikt voor de semiologische uitvoe-
ringspraktijk zijn geschreven door monniken. Ook de rituele vorm (vespers,
metten) is afkomstig uit de monastieke liturgie.

En toch zingt de Amsterdamse schola de vespers niet zoals monniken dat
doen. Immers, oprichter-dirigent Wim van Gerven heeft, zoals ik hierboven
liet zien, een eigen ordo uitgewerkt, waaraan elementen zijn toegevoegd.
Enerzijds heeft Van Gerven gepoogd de ordo inhoudelijk interessanter en toe-
gankelijker te maken voor mensen in deze tijd, anderzijds streefde hij ernaar
de vespers muzikaal interessanter te maken voor de zangers.

Vooruitlopend op het laatste, interpretatieve deel van dit hoofdstuk kunnen
we de vraag stellen: zijn de vespers zoals deze gezongen worden door de SCA,
te benoemen als liturgie? We kunnen deze vraag op verschillende niveaus
beantwoorden. Behulpzaam hierbij is het al eerder aangehaald onderscheid,
gemaakt door Margaret Kelleher, tussen 'official meaning', 'public meaning'
en 'personal meaning'.11   Op het niveau van de public meaning zendt de scho-
la als het ware de boodschap uit: 'wij vieren vespers zoals dat gebeurt in de
kloosters'. Op het niveau van de oflicial meaning blijkt echter dat de schola
afwijkt van wat de liturgische boeken voorschrijven. Met behulp van verschil-
lende liturgische ordo's heeft de schola een eigen rituele ordo samengesteld.
Op het niveau van de individuele zanger (personal meaning) zien we fascina-
tie voor het rituele spel en het repertoire, maar de deelname aan de vespers
beschouwen de meeste zangers niet als een religieus-kerkelijke handeling.

Ritueel spel
De zangers van de SCA ontlenen niet alleen het repertoire en het rituele kader
aan de monastieke traditie, zij kleden en gedragen zich ook als monniken.
Tijdens de vespers en metten dragen de zangers een witte kovel. Bij het 'Gloria
Patri'  buigen  ze,  bij het Magnificat wordt wierook gebrand.

We kunnen deze overname van elementen uit de liturgie van de monniken
vergelijken met de zogenoemde clericalisering van de koorzanger in de eerste

w Zo zegt ken van de zangers al op de eerste "' Zie p. 71-72.
repetitie, als ik mijn onderzoek aan de schola
presenteer:  'Let op, wij zijn heidenen!' SCA,
repetitie 10 oktober 2001.
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decennia van de twintigste eeuw Was het kerkkoor in de negentiende eeuw
nog meer een 'liedertafelvereniging', in het begin van de twintigste eeuw wer-
den de zangers meer en meer geclericaliseerd. Het ideaal dat de kerkmuzikale
leiders voor ogen stond, was een kerkkoor bestaande uit vrome mannen, die
hun zangersplicht vervulden in toog en superplie en die louter gregoriaans
zongen, staande naast het altaar op het priesterkoor."2

De vergelijking met de situatie aan het begin van de twintigste eeuw laat
ook enkele belangrijke verschillen zien. Ten eerste kiezen de zangers van de

1 A..1,                 3.€

':-9,
9

Ill          :.          .1-              1   1
:1       L.- 9

SCA in witte kovel, zingend in twee tegenover elkaar staande koren.

SCA zelf voor een 'monastieke presentatie' en is de tendens tot clericalisering
niet opgelegd, zoals dat w61 geschiedde aan het begin van de twintigste eeuw
Ten tweede heeft de Amsterdamse schola de genoemde rituele elementen uit
de monastieke liturgie nodig om het officie-repertoire tot klinken te kunnen
brengen, zo hoor ik de zangers zeggen. De officie-gezangen vragen om een
rituele inkadering; op het concertpodium functioneren ze niet. Beide geinter-
viewde zangers verbinden de noodzaak tot rituele inkadering met de mogelijk-
heid tot participatie: participatie wordt mogelijk doordat het ritueel een boei-
end en levendig kijk- en luisterspel is. Er moet iets te zien zijn, er moet bewe-
ging in zitten ('choreografie'), dAt maakt dat mensen bij het ritueel betrokken
zijn. Dit geldt zowel voor de zangers als voor de luisteraars/kerkgangers.

Boeiend is nu de vergelijking met de volkszangbeweging uit de jaren der-
tig van de twintigste eeuw, waarin we eveneens het begrip 'participatie' tegen-
komen. Het doel dat de kerkmuzikale leiders van voor ogen stond, was actie-

Hoondert.  Gregoriaans  in  de  steigers.
113vv
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ve deelname."' Het gregoriaans was een belangrijk middel om dat doel te
bereiken. Door toedoen van het miswekenwerk en de Duitse volkszangbewe-
ging van Pius Parsch'w werd het  'volk' meer en meer betrokken bij de liturgie
en de liturgische muziek. in het Gregoriusblad verschenen reeksen artikelen
van onder anderen I. van der Weide ('De volkszang in onze kerken"") en de
franciscaan E. Bruning ('Muzikale flitsen"").  In de misweken werd onder
andere aandacht besteed aan het zogenoemde dialogeren en het zingen van het
gregoriaans ordinarium.

De Liturgische Beweging streefde ernaar, onder andere door middel van de
misweken, de aandacht te richten op de liturgie zelf Anton van C16, norbertijn
van de abdij van Tongerlo en initiator van het miswekenwerk, formuleerde dan
ook als doelstelling:

De Misweek is gewijd aan het uitleggen van de verschillende deelen der
H. Mis, om alzoo de geloovigen er bekwaam toe te maken deze met meer
geestelijke vrucht te volgen en er daadwerkelijk aan deel te nemen.117

Het stimuleren van de actieve deelname aan de gregoriaanse zang was een van
de middelen om deze doelstelling te realiseren. Nu, ruim zeventig jaar na de
start van de volkszangbeweging, horen we een van de zangers van de SCA
zeggen: 'U wordt vriendelijk verzocht niet mee te zingen, dat doen wij wel
voor u.' Toch is dit mijns inziens geen weg terug, want de aandacht blijft ten
volle gericht op het rituele spel, de liturgie die voltrokken wordt, de teksten die
gezongen worden. Het lijkt erop dat hier een ander verstaan van 'actieve par-
ticipatie' is doorgedrongen: niet het actief meedoen staat centraal, maar het
meemaken. Dit laatste richt zich niet op de rituele vorm, maar op de daarmee
verbonden inhoud, waarden, vroomheid. Niet het actief meezingen staat cen-
traal, maar het delen en herkennen van die inhoud."8 Ik kom hierop terug in
het laatste deel van dit hoofdstuk.

w Zie hierover uitvoerig de dissertatie van (1937) heet zijn rubriek 'volkszang-flitsen'
Richard Bot: Zingt aUen mee. Merk op dat het "' E.P.A. van Cld, Mis-weken, in: Tijdschriftbegrip 'actieve deelname' v66r circa  1930

voor liturgie  13 (=17) (1932) 291.vooral duidde op innerlijke deelname. Pas na
1930 staat het actief meedoen centraal. "   Zie R  Post, Een ideaal bevraagd, 8:  ' ( . . . )

"*  P.  Parsch,  Holksliturgie.  Ihr Sinn  und hoe participatie en betrokkenheid vrij massief

Um/ang. Klosterneuburg/Wenen  1952 (2,
gekoppeld worden aan de rituele vorm, terwijl
de met die vorm verbonden inhouden, menta-veriinderte Auflage). N. Hoslinger en T. Maas- liteiten, levenshoudingen, vroomheid minstens

Ewerd (eds.), Mit sanfler Zihigkeit. Pius zo belangrijk zijn. (...) Actieve deelnameParsch und die bit)lisch-liturgische heeft, zo vermoed ik, voor velen nu vooral
Erneuerung. Klosterneuburg  1979. ook te maken met het delen, herkennen van
"GB 56 (1931)-62 (1937). wat ik maar vang in de termen vroomheid en

mentaliteit. Niet zozeer meedoen staat cen- " Zie met name de jaargangen 59 (1934) tot en
traal. als weI meemaken, in de zin van het meemet 62 (1937), waarin Bruning in zijn rubriek kunnen maken, het kunnen herkennen,'Muzikale flitsen' vele malen aandacht besteedt
beamenaan de liturgische volkszang. In jaargang 62
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4.3.2  Gregoriaans in concert
In mei 2003 nam de SCA deel aan het Internationaal Gregoriaans Festival van
Watou (Belgia) met een avondvullend programma rondom psalm 118 (119)."'
Het programma bestond uit de gehele psalm, gereciteerd op verschillende
psalmodieformules, onderbroken door een groot aantal gezangen uit het mis-
en officierepertoire, eveneens op teksten uit psalm  118.  Een  op deze wijze
samengesteld programma heeft, ook al zijn alle gezangen uiteraard ontleend
aan de liturgie, geen enkele band met een liturgische ordo. Toch hadden diri-
gent Liven d'Abelardo en samensteller van het programma fr. Kees
Pouderoijen osb besloten het programma te openen met een invitatorium (+
psalm 94) en af te sluiten met het le Deum. Beide elementen horen thuis in de
metten. Bovendien waren de zangers gekleed in de gebruikelijke pijen en vond
het concert plaats in een kerk. Het concert werd zonder onderbreking gezon-
gen en verliep in een rustige sfeer. Na het 7  Deum, dat door allen staande
werd meegezongen, klonk er geen applaus. Op het teken van de dirigent bogen
de zangers in de richting van het hoofdaltaar alvorens het priesterkoor via een
zij-ingang te verlaten.

Ondanks deze liturgiserende elementen maakte de dirigent ook op subtie-
le wijze onderscheid tussen liturgie en concert. Zo werd de psalmodie niet
afgesloten met het 'Gloria Patri' en werden alle psalmverzen gezongen, ook
als het eerste vers gelijk was aan de tekst van de antifoon, wat in de monastie-

ke liturgie niet gebruikelijk is.

Het lijkt erop dat in bovenstaande casus twee contexten met elkaar vermengd
worden. Het concert in Watou was geen liturgie en toch vertoonde het kenmer-
ken die eigen zijn aan de liturgie. In de inleiding op paragraaf 4.3 zagen we
dat we vanuit ritueel perspectie f het gregoriaans kunnen plaatsen op een spec-
trum met aan de ene kant het kader van de liturgie, aan de andere kant het con-
cert. Inmiddels heeft de analyse van de vespers van de SCA duidelijk gemaakt
dat zich tussen deze twee uitersten een grensgebied bevindt, waarbij de bete-
kenisgeving in belangrijke mate afhangt van het perspectief van de waarnemer.

In deze paragraaf wil ik het gregoriaans in het concertcircuit vanuit ritueel

perspectiefbeschouwen. Daarbij gaat het mij niet om de rituele orde die bij elk
concert aan te wijzen is,izimaar om een zekere liturgisering die direct verband
houdt met de oorspronkelijke context van het gregoriaans.

In het nu volgende wil ik aan de hand van enkele voorbeelden, zowel uit
het concertcircuit (4.3.2.1) als van cd-opnamen (4.3.2.2), laten zien hoe het

= H. Sabbe,  'AU that  Music!' Een antropolo-"' Ofschoon ik niet meer participeerde aan de
repetities en uitvoeringen van de schola en het gie van de westerse muziekcultuur.
veldwerk reeds had afgesloten, ging ik mee Leuven/Amersfoort 1996, met name 37-43.
naar Watou als 'gastzanger'.
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gregoriaans in deze context vaak in een ritueel kader wordt geplaatst. Ook zal
ik aandacht besteden aan de kritiek op deze liturgisering van concertprogram-
ma's, die met name in kringen van kerkmusici gehoord wordt (4.3.2.3).

431.1 Het concertpodium als ritueel kader
Een belangrijke, contextualiserende factor, die we nodig hebben om het gre-
goriaans in het concertcircuit te begrijpen, is de Oude Muziek Beweging (in
de Engelse literatuur aangeduid als de Early Music Movement) Deze
Beweging heeft als het ware nieuwe 'podia' voor het gregoriaans gecreeerd,
buiten het kader van de liturgie. Voor Nederland is met name het Holland
Festival Oude Muziek Utrecht een toonaangevend festival. Ensembles uit de
hele wereld laten zich hier horen en ook het gregoriaans is geregeld tijdens dit
festival te beluisteren. Ik neem in het onderstaande het Festival Oude Muziek
als uitgangspunt om het gregoriaans in het concertcircuit te beschrijven.

In het nu volgende zal ik de ontwikkeling en de achtergrond van de Oude
Muziek Beweging beschrijven. Vervolgens ga ik in op het verband tussen de
Oude Muziek Beweging en het gregoriaans en laat ik zien op welke wijze het
gregoriaans tot klinken komt op het Festival Oude Muziek. Tot slot geef ik aan
welke aspecten van de Oude Muziek Beweging herkenbaar zijn in het veld-
werk zoals ik dat verrichtte bij de SCA en het GKU

Ontwikkeling van de Oude Muziek Beweging in Nederland
Een beginpunt van de Oude Muziek Beweging ligt bij de hernieuwde belang-
stelling voor de muziek van Johann Sebastian Bach. Gidsland hierin was
Duitsland, waar  in 1829 onder leiding van Felix Mendelssohn  voor het eerst
sinds lange tijd de Matthdus Passion werd uitgevoerd.

In  Nederland  klonk  in  1870 de Matthdus Passion voor de eerste maal,
onder leiding van de Duitser Woldemar Bargiel.111 Ook ontdekte men het
belang van de Nederlandse componisten voor de muziekcultuur van de vijf-
tiende en zestiende eeuw, de zogenoemde Vlaamse polyfonisten, en ontstond
er hernieuwde belangstelling voor de muziek uit de Renaissance in het alge-
meen. In samenhang hiermee werd in  1868 de Vereniging voor Nederlandsche
Muziekgeschiedenis opgericht, die zich onder andere bezighield met de uitga-
ve van de opera omnia van enkele belangrijke Nederlandse componisten,
onder wie J.R Sweelinck, Obrecht en Josquin.  In 1881 voerde het Toonkunst-
koor Leiden onder leiding van.Dani81 de Lange de Missa Papae Marcelli van
Palestrina uit, niet in het kader van een liturgische viering, maar als concert-
stuk. 122

" 1. van der Khs, Oude muziek in Nederland. - Van der Klis, Oude muziek, 27-31.
Het verhaal van  de  pioniers,   1900-1975.
Utrecht  1991,26.
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Ook  binnen de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, opgericht  in   1878,
stond de polyfone muziek uit de Renaissance in de belangstelling. Zo werd in
Utrecht op het paasfeest  van  1879 de mis Aeterna Christi munera van Pale-
strina ten gehore gebracht door het kathedrale koor onder leiding van C.E le
Blanc en op de zesde algemene vergadering van de Gregoriusvereniging in
1886 dirigeerde R Eppink een mis van Da Vittoria.

De opkomst van de Oude Muziek Beweging verliep in twee fasen. In de
eerste fase stond de herontdekking van muziek uit voorgaande eeuwen cen-
traal. Dit was een fundamentele wijziging in de concertpraktijk, waarin tot dan
toe voornamelijk muziek uit de eigen tijd tot klinken werd gebracht.'21 In de
negentiende eeuw kregen composities uit voorgaande eeuwen opnieuw een
plaats in de concertpraktijk, maar dan wel uitgevoerd in romantische stijl. Zo
schroomde Willem Mengelberg, dirigent van het Concertgebouworkest (1895-
1944), niet bij de jaarlijkse uitvoering van de Matthaus Passion in te grijpen
in de partituur. Het ging Mengelberg niet om het reconstrueren van het verle-
den, maar om het herscheppen in de geest van het heden:24

Deze benaderingswijze veranderde toen in de ontwikkeling van de Oude
Muziek Beweging een tweede stap werd gezet: de ontdekking en het gebruik
van oude instrumenten. Pioniers in deze tweede fase waren Arnold Dolmetsch
(1858-1940) en Wanda Landowska (1879-1959). Met name Dolmetsch streef-
de naar 'authenticiteit' en nam daarom de historische instrumenten en de oude
muziektraktaten serieus.  De roem  van deze twee pioniers drong vanaf de jaren
twintig van de twintigste ee'  w door in Nederland.1" Het zoeken naar 'authen-
ticiteit' herkennen we o" .r andere bij de Nederlandse Bachvereniging, opge-
richt in 1921 (Naa· ,. Onder leiding van dirigent Evert Cornelis vond in
1928 een uitvoer van de Matthiius Passion plaats zonder coupures en met

een meer oorl .Kelijke instrumentatie. 126

Vanaf ei .ren zestig kwam de Oude Muziek Beweging in Nederland in
een stroomp .snelling. Liefhebbers van oude muziek gingen zich intensief
bezighouden met muziekwetenschappelijk onderzoek. Centraal persoon hier-
in   was Ton Koopman  (*1940).   1n   1972   werd de Stichting voor Muziek-
historische Uitvoeringspraktijk (STIMU) opgericht. Het Instituut voor
Muziekwetenschap in de persoon van Kees Vellekoop (1940-2002) speelde
hierin een stimulerende rol door resultaten van bronnenonderzoek voor een

" H. Haskell.  The Early Music Revival. A his- ting in Tqdschr,4 zoor Oude Muziek  19
ton·. London 1988.19. L. Finscher, Was ist (2003) 4.16-18.
Alte Musik? in: G. Schubert. Alte Musik im ':- Van der Klis. Oude muziek, 39.
20. Jahrhunden. Wandiungen und Formen
ihrer Rezeption. Mainz enz. 1995,10. Zie ook ':' Van der Klis, Oude muziek, 22.
de Nationale Oude Muziek Lezing door - Van der Klis. Oude muziek. 39-43.Nicholas Kenyon (6 september 2003), te lezen
via internet (www.oudemuziek.ni): samenvat-
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brede kring van kenners en liefhebbers toegankelijk te maken. Ook op de con-
servatoria kreeg vanaf het begin van de jaren zeventig de oude muziek een

eigen plaats.'2' De institutionele inbedding van de Oude Muziek Beweging
kreeg zijn voltooiing bij de start van het Festival Oude Muziek Utrecht in
1982.

De Oude Mitziek Beweging en het negentiende-eeuwse historisme
De opkomst van de Oude Muziek Beweging moeten we zien tegen de achter-

grond van het negentiende-eeuwse, romantische historisme. In deze eeuw ont-
stond een grote belangstelling voor het verleden, een belangstelling die ook
sterk leefde binnen de kerken, waartoe ik mij hier beperk. Zo kwam in Groot-
Brittannid de Oxford Movement op, die inzette op een terugkeer van de oude
rituelen  in de anglicaanse kerk.12. In Frankrijk was Solesmes een belangrijke
representant van het romantisch historisme, met de benedictijnen Prosper
Gutranger, Joseph Pothier en Andrd Mocquereau als protagonisten. Zij keer-
den zich tegen het neo-gallicanisme en zochten de eenheid met Rome. De
introductie van de Romeinse liturgie en het herstelde gregoriaans diende als
middel tot het bereiken van deze eenheid. Vormen uit het verleden werden
ingezet om een waarde in het heden (i.c. eenheid) te bereiken. 129 In de

Duitstalige landen zocht het Caecilianisme naar een herstel van de liturgie, de
klassieke polyfunie en het gregoriaans. Ook de opkomst van de neogotiek,
onder andere in Nederlanct kunnen we in dit verband noemen.

Al deze bewegingen keken achterom, naar het verleden, maar aanleiding
en doel lagen in het heden: in de onvrede met de status quo en in de wens te
komen tot verandering. De negentiende-eeuwse restauratiebewegingen in de
kerk en de Oude Muziek Beweging van het begin van de twintigste eeuw dra-
gen deze zelfde dynamiek in zich. Bij de een zien we mishagen over het gang-
bare concertleven en de uitvoeringspraktijk, bij de ander onvrede over de situ-
atie waarin kerk en liturgie zich bevonden. De doelstelling was niet zozeer

'terugkeer naar het verleden', als wel 'verandering in het heden'. Harry
Haskell schrijft dan ook in zijn boek The Early Music Revival over de voorlo-

pers van de Oude Muziek Beweging:

m Van der Klis, Oude muziek, 187-198. Edward B. Pusey pleitte voor het aanvullen
128 De Oxford Movement ontstond  in  1833  na

van de liturgie met katholieke vormen. Zie:
G. Rowell, 77:e vision glorious. Themes and

een preek van priester-hoogleraar John Keble
personalities of the Catholic  Revival in

te Oxford waarin hij de bemoeienis van het
Anghcanism. Oxford enz. 1983.

parlement met de (anglicaanse) kerk afwees
als 'National Apostasy'. De Oxford Movement " Zie: R Combe, Histoire de la restauration
kwam op voor het katholieke karakter van de du  chant  gr2gorien  d'aprds  des   documents
anglicaanse kerk in restaurerende en romanti- inddits. Solesmes et L'Edition Vaticane.
sche geest. Een belangrijke leider was John Solesmes  1969. Hoondert Gregoriaans in de
Henry Newman (1801-1890), die in 1845 steigers.

overging tot de rooms-katholieke kerk.
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[llhe revivalists were not simply aesthetic reactionaries bent on burying their
heads in the sand. On the contrary, they considered themselves the true pro-
gressives of their time. They were convinced that the key to the future lay in
the past, that modern music could only escape the cul-de-sac into which it

had strayed by retracing the path mapped out by the old masters. Increasingly,
they questioned the conventional nineteenth-century wisdom that modern
music was inherently superior to music of earlier eras. One critic, upon hearing
Choron's choir perform, ventured the opinion that while music had undoubtedly
made significant strides since the days of Josquin, Palestrina and Handel, 'it
has gained nothing in religious expressiveness and grandeur of scale'.'30

De Oude Muziek Beweging en het gregoriaans
Hoe hangen nu de Oude Muziek Beweging en het gregoriaans met elkaar
samen? Ik zie hier twee belangrijke raakpunten. Ten eerste kunnen we in het
verloop van de restauratie van het gregoriaans dezelfde twee fasen onderschei-
den als in de ontwikkeling van de Oude Muziek Beweging. Ten tweede zien
we zowel bij het gregoriaans als bij oude muziek eenzelfde omgang met het
verleden."' Ik begin met dit laatste.

In het boek Alte Musik im 20. Jahrhundert probeert Ludwig Finscher de
vraag te beantwoorden wat 'oude muziek' is.": Nadat hij enkele criteria de
revue heeft laten passeren, komt hij tot de uitspraak dat we kunnen spreken van
'oude muziek' daar waar zich een breuk voordoet in de traditie. De uitvoe-
ringspraktijk wordt niet langer bemiddeld door traditie, maar kan alleen op
grond van het bestuderen van historische bronnen gereconstrueerd worden.

Toen aan het begin van de twintigste eeuw de monniken van Solesmes de
opdracht kregen nieuwe gregoriaanse zangboeken te vervaardigen, was juist
de  rol  van de traditie  een  van de discussiepunten."' De discussie  ging over de
bronnen die aangewend mochten worden bij het herstel van de melodieen.
Dom Mocquereau streefde naar een verbeterde versie van de melodieen van
het gregoriaans door terugkeer naar de oudste bronnen. Alleen waar deze bron-
nen ontbraken, mochten minder oude handschriften aangewend worden. Deze
visie, aangeduid als de archeologische richting, stond tegenover de visie van
Dom Pothier. Deze sprak van een tradition vivante:

"  Haskell. The Early Husic, 19. Alexandre- "  Finscher. Was is Alte Musik?, 9-18.
Etienne Choron ( 1771- 1834) speelde een "' De discussie verliep in twee fasen. In de
belangrijke rol bij her herstel van de kerkmu- eerste fase spitste de strijd zich toe op deziek in Frankrijk, met name ten aanzien van de melodie. In de tweede fase (die hier niet aan
herontdekking van het gregoriaans. de polyfo- de orde komt) ging de discussie over het ritmenie en de grote componisten van religieuze
werken uit het verleden (Bach, Handel).

van het gregoriaans. Zie Combe. Histoire de
la  restauration.  Hoondert.  Gregoriaans   in  de

' Zie voor 'omgang met het verleden' als steigers, 16-11, 47-49.

onderzoeksperspectief: Hoondert, Gregoriaans
in de steigers. 18-33.
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Het is zeker dat de traditie, of deze nu v66r-gregoriaans of gregoriaans is, zich
door de eeuwen heen heeft gehandhaafd, maar weI als een levende traditie,
dat wil zeggen: vatbaar, zoals alles wat leeft, voor wijzigingen en toevoegin-
gen, maar altijd via de weg van evolutie en niet van revolutie.'34

Mocquereau was van mening dat alleen die overlevering rechtmatig genoemd
kon worden, die niet in tegenspraak was met de oudste bronnen van het grego-
riaans. Pothier koos voor een ander uitgangspunt. Hij hechtte veel waarde aan
de artistieke ontwikkeling van het gregoriaans. Waar keuzes gemaakt moesten
worden voor het herstel van de melodieEn, waren naar zijn mening niet arche-
ologische criteria doorslaggevend, maar artistieke."' De richting van Pothier
kreeg een krachtige impuls door een brief van kardinaal Rafaello Merry del
Val aan Pothier, gedateerd op 3 april  1905. De kardinaal gaf aan dat de oudste
gezangen niet noodzakelijkerwijs de beste zijn voor de praktijk. De gezangen
hadden zich immers niet voor niets ontwikkeld en aangepast aan de wisselen-
de omstandigheden.'* Uiteindelijk echter won de archeologische richting, wat
we kunnen beschouwen als een erkennen van het feit dat er bij het gregoriaans
geen sprake meer is van een ononderbroken traditie.

Het verloop van de restauratie van het gregoriaans - hier kort aangeduid met
de namen van Pothier, Mocquereau, en ik voeg eraan toe: Cardine - kunnen we
vergelijken met de hierboven genoemde twee fasen van de ontwikkeling van de
Oude Muziek Beweging. Beide fasen zijn overigens niet scherp van elkaar te
onderscheiden. Bovendien lopen het wetenschappelijk onderzoek en de uitvoe-
ringspraktijk in dit opzicht niet geheel synchroon.

In de eerste fase werd het gregoriaans opnieuw ontdekt en uitgegeven. De
uitvoeringspraktijk zoals die door Solesmes werd gepropageerd, was laatroman-
tisch: de gezangen werden met zachte, gepolijste stem gezongen in een gelijk-
matig ritme."' In de tweede fase, die van de semiologie, werden de handschrif-
ten nog diepgaander bestudeerd en werden de nieuwe inzichten in de uitvoe-
ringspraktijk verdisconteerd, met name voor wat betreft het ritme. Volgens som-

. Combe, Histoire de  ici restauration. 292 gevoerd door de monniken van Solesmes
(eigen vertaling vanuit het Frans). onder leiding van Dom Joseph Gajard: 'The

characteristic style of Solesmes is already well"' Hayburn, Papal legislation. 262-263. established in these early recordings. the
" Hayburn. Papal legislation, 264: 'indeed

smooth expressive legato with its undoubted
one would never find it possible to prove that "spiritual" quality ( . . . ) , the firm syllabic emis-

sion. the lifted accents, and the softening ofthe most ancient chant is always and necessa-
rily the best to adopt in practice, since art the melodic peaks which gives the style its

extraordinary elasticity.' (The restoration ofitsel f and different circumstances of later
the chant. 203). Enigszins polemisch spreekttimes have brought about a rational develop-
Wouter Swets van een 'gedweee, aaipoezengment of the ancient melodies.
devote vertolkingswijze'. (W Swets, Muzikale

'- Mary Berry schrijft over een serie Ip's uit creativiteit, 20).
de jaren  1930 met gregoriaanse gezangen uit-
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migen gaat dit nog niet ver genoeg en moet de uitvoeringspraktijk van het gre-
goriaans meer geent worden op de muzikale cultuur van het Midden-Oosten. 13,

De nieuwe gedaante van het gregoriaans, zowel wat betreft melodie als ritme,
en de zich ontwikkelende uitvoeringspraktijk, tot stand gekomen op grond van

wetenschappelijk onderzoek, hebben het besef doen groeien dat deze gezan-
gen behoren tot een andere tijd en cultuur. Het gregoriaans is niet langer meer
onderdeel van een tradition vivante. We mogen concluderen dat door de orien-
tatie op de oudste bronnen van het gregoriaans de gezangen onderdeel zijn
geworden van wat we aanduiden als Oude Muziek.

Recontextualiseren en decontextualiseren
De 'ontdekking' van het gregoriaans als Oude Muziek is een belangrijke fae-
tor in de opname van dit repertoire in het concertcircuit. Als ik kijk naar de
programma's waarin het gregoriaans op het Festival Oude Muziek'w tot klin-
ken wordt gebracht (zie kadertekst A-7, p. 209), kan ik vier categorieen onder-
scheiden:
1.  Reconstructies van complete liturgieen, met name vespervieringen, al dan

niet met polyfonie of gdncorporeerd liturgisch drama. Hierbij horen ook
de volledige officies, 'uitgevoerd' op de in kloosters gebruikelijke tijd-
stippen.

14'

..  Gregoriaans als aanvulling op een polyfoon ordinarium.
3.  Concerten met locale zangtradities (bijv. Ambrosiaans, Beneventijns),

gregoriaans uit bepaalde perioden van de muziekgeschiedenis (bijv. de
Franse Barok) of uit een specifiek handschrift; 'vergeten repertoires'
zoals liturgische drama's, tropen en sequensen.

4. Themaconcerten, waarbij gregoriaanse gezangen uit het mis- en/of offi-
cierepertoire gekozen worden rondom een bepaald thema.

Deze vier categorieen kunnen ook op verschillende manieren met elkaar
gecombineerd worden. Zo zijn er themaconcerten waarop (ook) 'vergeten
repertoire' tot klinken komt (categorieen 4 + 3, zie kadertekst A-7: 31 augus-

1 Onder anderen: Wouter Swets en Marcel  40 Een bijzonder voorbeeld van een gerecon-
Peres. zie paragraaf 4.2.2.2. Zie ook: A diffe- strueerde mis, uitgevoerd nog v66r de
rent sense of time. Marcel  Pdrts on plain- opkomst van de Oude Muziek Beweging.
chant, in: B. Sherman, Inside Early Music. betreft de opvoering van de pausmis volgens
Conversations with performers.New de Ordo Romanus Pri'mus tijdens het
York/Oxford 1997,25-42 Internationaal Liturgisch Congres te

"Ik beperk me tot dit festival. dat representa-
Maastricht in 1946. Zie hiervoor: Verslagboek

van het Internationaal Liturgisch Congrestief is voor de Oude Muziek Beweging in gehouden te Maastricht van 27 juli toi
Nederland. Andere belangrijke festivals in

2 augustus 1946. Maastricht/VroenhovenNederland zijn: Musica Sacra in Maastricht en
1947, 19 en opgenomen foto's in het

Festival Oude Muziek Nu in Hoorn (zie o.a.
GB 121 (1997) 53). Het internationaal Verslagboek (na p. 32 en 80).

Gregoriaans Festival van Watou (Belgie)
neemt een eigen plaats in. omdat het geheel
gewijd is aan het gregoriaans.
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tus 1986), complete Ambrosiaanse vespers (categorieEn  1  + 3, zie 29 augustus
1988) of concerten met een polyfoon ordinarium gecombineerd met gregori-
aans uit een locale traditie (categorie8n 2  + 3, zie 6 september  1997).

De vier categorie8n laten een belangrijk aspect van de Oude Muziek
Beweging zien: het opnieuw laten klinken van muziek in de context waarvoor
zij geschreven is. Deze recontextualisering141 heeft in algemene zin betrekking
op drie aspecten: het gebruik van historische instrumenten of een historisch
verantwoord stemgebruik, het presenteren van muziek in de oorspronkelijke
programmering en ten derde zo mogelijk ook op een locatie die zo veel moge-
lijk overeenkomsten heeft met de locatie waarvoor de betreffende compositie
geschreven is. Recontextualiseren betekent dan ook tegelijkertijd: historiseren,
het gaat steeds om de historisch juiste context.  In het geval van het gregoriaans
betekent recontextualiseren ook liturgiseren: in het concert wordt, in elk geval
ten dele, de liturgie nagebootst ten einde het gregoriaans te laten klinken in de
context waarin zij van oorsprong thuishoort. Met name de hierboven genoem-
de categorieen 1 en 2 laten deze liturgisering zien.

We zien echter ook een tegenovergestelde beweging, namelijk decontextu-
alisering. De concerten uit de vierde categorie zijn hiervan een voorbeeld. De
gezangen worden hier niet in een liturgische ordo geplaatst, maar gekozen
rondom een bepaald thema. Of moeten we hier anders tegenaan kijken? Zijn
de themaconcerten een poging om een nieuwe ordo te creEren, niet op het
ritme van de liturgie, maar op grond van een eigen constructie? Dat ook the-
maconcerten, ondanks de decontextualisering, als een vorm van 'liturgie' kun-
nen functioneren blijkt uit het voorbeeld waarmee ik deze paragraaf opende:
het concert rond psalm 118 (119) van de SCA in Watou. 142

Invloed van de Oude Muziek Beweging op de praktijk van de SCA en het GKU
Als we nu tot slot de zangpraktijk van de SCA en het GKU opnieuw bekijken
tegen de achtergrond van de Oude Muziek Beweging, dan wordt een interes-
sante samenhang duidelijk. Met name de zangpraktijk van de SCA past bin-
nen het kader van de Oude Muziek Beweging en de daarbij horende processen
van recontextualisering, historisering en liturgisering: het uitvoeren van het
gregoriaans binnen het kader van een complete liturgie, het laten klinken van
vergeten repertoires (niet uitgegeven gezangen), het zoeken naar de authentie-
ke uitvoeringspraktijk via de weg van de semiologie, het restitueren van melo-

  Sherman, Inside Early Music, 9. genoemd worden. Immers, niet de liturgie was
142 leidraad bij de opzet, maar veeleer de afwisse-Zie ook mijn bespreking van de cd Jeri-

ling van klanken, vormen en stijlen.zalem, stad van God, Utrechtse vrouwenschola
De liturgische functionaliteit heeft hier plaatsonder leiding van Marie-Louise Egbers (KRO

97001), in: GB 122 (1998) 273: 'Het verschij- gemaakt voor wat aangeduid kan worden als
de fascinerende, misschien zelfs magischenen van een CD als deze mag opmerke'Uk
werking van het gregoriaans!'
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die8n. Daar komt bij dat de SCA meerdere malen een uitvoering heeft ver-
zorgd tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht, zowel van een compleet offi-
cie (zie onder andere 11/12 september  1991) als van een concert (31 augustus
1986,4 september 1996).

Ook bij het GKU zijn sporen van de Oude Muziek Beweging te vinden: het
koor maakt gebruik van de inzichten uit de semiologie en streeft ernaar het

gregoriaans te laten klinken in de oorspronkelijke context. Wat betreft dit laat-
ste, is er sprake van een zeker conservatisme: ondanks de zich veranderende

liturgische context, zingt het koor het gregoriaans zoals dat de eeuwen door
gedaan is, alsof de Tridentijnse mis nog steeds gevierd wordt.

Meer expliciet was er sprake van historisering bij de deelname van het
GKU aan het 'Historisch Spektakel' bij gelegenheid van het 750-jarig bestaan
van de stad Breda op 2 juni 2002 (zie kader W-3).

W-3 Het Gregoriaans Koor Ulvenhout en het
Historisch Spektakel

/ 4,

--A.,2.'F                       A
'... ':„5 '

54

Volop middeleeuwse sfeer in het Historisch Spektakel
Op de Grote Markt in Breda is het op 23 juni 1252 begonnen.
Daar kregen de Bredanaars hun stadsrechten. Heer Hendrik IV van
Breda ontving ze uit handen van Hertog Jan van Brabant, die met
een uitgebreid gevolg naar het plaatsje aan de Mark een Aa was
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gekomen. Deze bijzondere gebeurtenis wordt tijdens het Historisch

Spektakel nagespeeld.  (...) Vier Torenblazers van De Nieuwe Veste

roepen Hertog Jan met zijn mensen, de Heer van Breda met zijn
gevolg en het Gregoriaans Koor vanaf de Grote Kerk op voor hun
entree op het marktplein.
Het Stadsblad. Weekkrant voor de regio groot Breda, 29 mei 2002, 13.

Op de repetities voorafgaand aan het Historisch Spektakel oefenden

de zangers van het GKU het repertoire en werd de kleding gepast.
Twee fragmenten van deze repetities:
Nico J. heeft de kleding meegenomen: rode togen met witte super-
plies. Die moeten gepast worden, zodat iedereen een toog op maat
heeft. Dit gebeurt met enige hilariteit en met enthousiasme. Een van de
koorleden stelt voor dat ze voortaan altijd in deze kleding zingen. 'Zo
zijn we een schola in plaats van een groep oude mannen.'
In kledij lopen (schrijden) de zangers door de kerk om het zingen en
lopen te oefenen.w
Nico J. geeft nog enige uitleg voor komende zondag. De schola is
ingedeeld  bij  'de  Middeleeuwen'.   De  zangers  openen  de  historische
stoet met gezang, ze komen zingend de Grote Markt op.
Daarna zingen ze nog twee keer in de Grote Kerk. Nico zegt nadrukke-
lijk dat ze daarna niet in toog de kroeg in mogen duiken (hij spreekt
van 'kostuums').14

Het programma voor het Historisch Spektakel bestond uit de volgende
gezangen (GR = Graduale Romanum; LC = Liber cantualis"9:
1.     Utanie van alle heiligen GR 833
2. Laudate Dominum LC nr. 85
3.   Lumen + Nunc dimittis LC nr. 86
4.  Tantum ergo LC nr. 97
5.   Ubi caritas LC nr. 100
6. Magnificat LC nr. 87
7.  Ave Maria LC nr. 71
8. Salve Regina LC nr. 94
9.   Miserere mei LC nr. 10
10. Veni creator LC nr. 101

1&&MIBenedkadmx  i*BELLCh#7Wrti.46#f,Nus/1 PE-fte

"' GKU, repetitie 23 mei 2002. "  Liber Cantuahs.  Paris-Tournai 1983 (eerste

'" GKU, repetitie 30 mei 2002.
editie: 1978). Uitgave door Solesmes in
samenwerking met de Consociatio
1nternationalis Musicae Sacrae (CIMS).



176 RITUEEL KADER

Twee zaken zijn opvallend aan de deelname aan het Historisch Spektakel door
het GKU: de kleding die de zangers droegen (rode toog met witte superplie)
en de keuze van het repertoire. Beide zaken passen strikt genomen meer bij de
wijze waarop het gregoriaans functioneerde in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw, dan bij de Middeleeuwen, waarin de nagespeelde intocht van Hertog
Jan van Brabant gesitueerd moet worden.

In de eerste helft van de twintigste eeuw spanden de kerkmuzikale leiders
zich in, onder invloed van de Liturgische Beweging, de kerkelijke zangkoren
om te vormen tot verenigingen van vrome mannen. Men streefde een clerica-
lisering na, die zich onder meer uitte in de kleding: toog en superplie. 146

De gezangen die het GKU voor dit Historisch Spektakel had uitgekozen,
lijken niet gekozen te zijn omdat ze oud zijn en onderdeel van het 'vieux
fonds' van het gregoriaans, maar op basis van een zekere vertrouwdheid en
populariteit door de bijzondere plaats die ze innamen in de liturgie en bij para-
liturgische bijeenkomsten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Als ik de
gezangen orden naar liturgisch gebruik, krijgen we het volgende overzicht'4':

W-4 Het Gregoriaans Koor Ulvenhout en het Historisch
Spektakel: gezangen*

Laudate Dominum . psalm na de zegen met het HeiligLof149.

Sacrament (LU  1853)
Tantum ergo Lof: v66r de zegen met het Heilig Sacrament

(LU 1851)

Magnificat Lof en vespers
Ubi caritas Lof: lofzang ter ere van het Heilig Sacrament
Ave Maria Marialof (LU 1861) -*

14. Hoondert, Gregoriaans in de steigers, 113- 1892) die door Solesmes bij elkaar geplaatst
116. waren vanwege hun populariteit en veelvuldig

gebruik. Enkele van de hier genoemde gezan-Ik verwijs hierbij naar het Liber Usualis
gen maken deel uit van deze 'varii cantus' (zie(LU), een gezangenboek dat, in elk geval tot
de verwijzingen naar het LU). Zie ook:het verschijnen van het nieuwe Graduale
A. Vernooij, Het Latijnse devotielied, in: GBRomanum van  1974,  in veel parochies werd 113 ( 1989) 67-79 (met name 73-78).gebruik voor de liturgie van mis en officie

(eerste editie:  1896, in 1903 verscheen een edi- 148 Met dank aan drs. A.H. Hollaardt o.p. die
tie met ritmische tekens). Ik maak gebruik van mij informeerde over het liturgisch gebruik
de editie uit 1953: Liber Usualis Missae et van onderstaande gezangen in de eerste helft
0.0icii pro  dominicis et festis cum cantu grego- van de twintigste eeuw
riano ex editione Vaticana adamussim excerpto            ,Ag

Hoondert, De rooms-katholieke traditie, 55-et rhythmicis signis in subsidium cantorum a 56. Uitsteiling, in: Lituqisch Woordenboek.Solesmensibus monachis. Paris, Tournai, Rome
1953. Achterin dit gezangenboek bevindt zich Roermond enz., 1958-1968, deel 2, k. 2738-

2740.
een serie gezangen ('varii cantus', LU  1851-
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Salve Regina Marialof, vespers
Veni Creator Opening van bijzondere geestelijke oefenin-

gen (missie, retraite), vormsel

Litanie van alle heiligen Processies op de Kruisdagen, sluitingsdag
van het Veertigurengebed

Lumen + Nunc dimittis Bij zegening van de kaarsen

(Maria Lichtmis,  LU  1357)
Benedictus Uitvaartliturgie

(bij de processie naar het graf, LU 1769)
Miserere mei Komt in deze vorm (responsoriaal) niet voor

Waarom zong het GKU geen gezangen uit het 'vieux fonds' van het gregori-
aans, maar gezangen die bekend zijn van paraliturgische bijeenkomsten zoals
het lof? In samenhang met wat ik hierboven schreef over het gregoriaans als
onderdeel van wat we aanduiden als Oude Muziek, kan ik wellicht zeggen dat
het GKU zich verzet tegen de onderbreking van de tradition vivante die
optreedt als effect van de Oude Muziek Beweging. Het koor lijkt zich meer te
richten op de vertrouwdheid van het gregoriaans dan op het gregoriaans als
onderdeel van een tijd en cultuur die ons vreemd zijn. De zangers suggereren
continuYteit met het verleden, niet door aan te sluiten bij het verre verleden,
maar door terug te grijpen op een meer nabij verleden. Ik vermoed dat de zan-
gers van het GKU, in tegenstelling tot ensembles die gregoriaans laten horen

op het Festival Oude Muziek, er alle baat bij hebben het gregoriaans te laten
klinken als onderdeel van de tradition vivante. Zij zingen immers maandelijks
gregoriaans in de liturgie, niet om het verleden te laten herleven, maar als
expressie van religiositeit.

4321 Gregoriaans op Ip en cd
Naast de kerk en het concertcircuit is er een derde domein waar het gregori-
aans tot klinken komt: thuis, door middel van ip of cd:" Ik werd op het spoor

gebracht van dit domein door een uitspmak van tan van de zangers van het
GKU:

"° Radio en televisie zijn een verbindende op de eigen rol van radio en televisie op het
schakel tussen de drie genoemde domeinen functioneren van het gregoriaans. omdat het
(liturgie. concertcircuit, thuis). Er zijn uitzen- hierbij steeds gaat om 6f cd's die gedraaid
dingen van missen waarin gregoriaans wordt worden 6f om registraties van liturgievieringen
gezongen. op de radio wordt gregoriaans of concerten.
gedraaid als Oude Muziek. Ik ga niet nader in
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N-11 Martin Kun je aangeven wat je aantrekkelijk vindt aan het gregoriaans?
Hans Ik moet je eerlijk zeggen: zo kerks ben ik niet. Toen ik kind was,

speelde de kerk een grote rol. Misdienaar geweest... je was er
zonder meer mee verbonden. Dat stukje nostalgie hangt daarmee
samen. Toen heb ik een tijdje niets gehad. En nu, als ik naar
mezelf kijk: ik ben min of meer een beschouwer, het zit weI in me.
Ook op vakantie, een kerk of klooster trekt me aan. De muziek die
daaruit voortkomt, dat heeft iets mysterieus. Het is een stuk van
m'n jeugd, dat is voorbij, maar het gaat al zo veel eeuwen mee.
Het heeft de tijd overleefd, dat vind ik mooi. Nu, na jaren bij het
koor, gaat het een heel stuk soepeler. Nu geniet ik er meer van.
Het is nu een rustpunt. In de eerste jaren kocht ik nooit een cd
met gregoriaans. Maar nu koop ik wei 'ns wat, de laatste vijf, zes
jaar. Dat is mooi om te horen, als achtergrondmuziek te beluiste-
ren. De beleving is dieper geworden... 1.1

In dit citaat is sprake van het luisteren naar cd's met gregoriaans als verdiepen-
de ervaring. In deze paragraafwil ik dit nader uitwerken. Allereerst ga ik in op
het aanbod van gregoriaans op lp en cd. Vervolgens probeer ik de rituele
aspecten die hiermee verbonden zijn te typeren.

Het aanbod
Wie in een cd-winkel zoekt naar opnamen van gregoriaanse gezangen, vindt
er vaak een rijk assortiment. In de rubrieken 'gregoriaans' of 'religieuze
muziek' vinden we cd's van gespecialiseerde ensembles of van schola's van
kloosters of abdijen. Dit is geen trend van de laatste decennia: al vanaf het
begin van de twintigste eeuw is het gregoriaans vastgelegd door middel van
geluidsopnamen. In een overzicht van gregoriaanse lp's/cd's, uitgebracht in de

152periode van  1904 tot en met 1979, noemt Jerome Weber circa 800 opnamen.
Ook Mary Berry begint haar overzichtsartikel 'The restoration of the chant
and seventy-five years of recording'  in  het jaar   1904.m  In  dat jaar  vond  in
Rome een congres plaats bij gelegenheid van de 1300e sterfdag van Gregorius
de Grote (U604). Tijdens dit congres zijn opnamen gemaakt van de toespraken
van onder anderen Dom Mocquereau en Dom Pothier, en van de uitvoeringen
door  een  koor  van 1200 zangers, afkomstig  uit 36 colleges en instituten  in

'' Interview met Hans Dekkers, 10 juni 2002. sinds  1877. De eerste geluidsopname werd
gemaakt door Thomas Edison met behulp van ,1 1. Weber. A gregorian chant discography.

Volume I: Record List,  Utica  1990.  Zie de een fonograaf, de voorloper van de grammo-
foon.

chronologische lijst op p. xxvi-xxvii. Het
maken van geluidsopnamen was mogelijk " Berry, The restoration ofthe chant.
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Rome, en een schola van 150 benedictijnen van San Anselmo.
Dankzij de overzichten van Weber en Berry hebben we inzicht in de opna-

men die tussen  1904 en 1979 verschenen zijn. Het overzicht van Weber heeft
vooral tot doel aan te geven welke gezangen (uit mis en officie) op lp ofcd zijn

vastgelegd. Met behulp van dit overzicht kunnen onder andere vergelijkingen
gemaakt worden van de uitvoeringen van de verschillende schola's; het is een
hulpmiddel bij de beschrijving van de ontwikkelingen in de uitvoeringsprak-
tijk. Berry geeft een dergelijke beschrijving, maar koerst daarbij op haar eigen
kennis van zaken. Bovendien is haar overzicht vooral gerelateerd aan de res-
tauratie van het gregoriaans, zoals die door de monniken van Solesmes werd
doorgevoerd.  Zij  laat  zien  dat tot circa  1960 veel opnamen een didactisch  of
instructief doel hebben. Veel lp's verschenen in de bloeitijd van de Liturgische
Beweging (de jaren dertig tot en met vijftig van de twintigste eeuw) en wilden
de koren een klinkend overzicht van het liturgisch jaar geven en laten horen
hoe de gezangen uitgevoerd moesten worden."' Na  1960  zien we, parallel  aan
het voorkomen van het gregoriaans in de Oude Muziek Beweging, opnamen
van onbekende repertoires, cd's rond een thema, opnamen door gespecialiseer-
de, niet-kerkelijke ensembles. De opname met instructief doel is echter niet
helemaal verdwenen. Zo bracht het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor in
1978 een lp uit met een volledig Latijnse viering met gregoriaanse gezangen. 156

De Nijmeegse Schola Cantorum Karolus Magnus bracht  in  1996  een  cd  uit
met   de   liturgie    van    de   vij fde    zondag   van    Pasen   onder   de titel Canticum
novum:57 Ook verschijnen er cd's waarop specialisten laten horen hoe het gre-

goriaans volgens de nieuwe inzichten van de semiologie uitgevoerd kan wor-

"'  Berry, The restoration  of the chant.  201. In recording pieces not already chosen by Soles-
1982 verscheen een heruitgave van deze opna- mes. which would complete the illustration of
me op lp, uitgebracht door Discant the liturgical year.' (207)
Recordings. Zie Earlv Music 10 (1982) 315. m Terribilis est. Utrechts Studenten
"' In 1932 schrijft Dom Jozef Kreps: 'De gra- Gregoriaans Koor onder leiding van Jan
mofoonplaat is van onschatbare beteekenis Boogaarts. Hilversum: KRO 1978.
voor de opleiding in die verheven zangkunst: r Canticum novum. Gregoriaanse gezangen
moge zij dan ook de laatste hinderpalen uit van de viiftle zondag van Pasen. Schola
den weg ruimen bij de propaganda en de Cantorum Karolus Magnus onder leiding van
beoefening van het Gregoriaansch!' Zie: Stan Hollaardt. Rotterdam: Erasmus Muziek
J. Kreps, Gregoriaansche gramofoonplaten, in: Producties  1996. Zie ook: A. Hollaardt.  Schola
Musica sacra sancta sancte 39 (1932) 218-
221,221. Naar aanleiding van een serie opna-

Cantorum Karolus Magnus, in: GB 120 (1996)
187. A. Zielhorst bespreekt deze cd in GB  121men door Solesmes uit de jaren vijftig schrijft (1997) 61: '  . .i s een CD die meer beoogt dan

Berry (zie noot 153): 'This set aimed at giving het brengen van een mystieke sfeer. Het wil
a good model to the numerous small parish

Gregoriaans laten beleven zoals deze zangchoirs that had adopted Gregorian chant and
oorspronkelijk bedoeld is: expressie verlenen

were singing from the "rhythmic editions".' aan het gewijde woord. Daarom omvat deze
(204) Over een reeks opnamen uitgebracht

opname een compleet misformulier.
door benedictinessen uit Normandie schrijft
zij: 'in their choice of repertoire they aimed at
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den:" Nieuw  voor de periode  na  1960 zijn opnamen die uitgebracht worden
met als doel de gregoriaanse gezangen vast te leggen, omdat het gevaar dreigt
dat ze in vergetelheid raken. I 5.

Als ik het aanbod aan lp's en cd's overzie, zowel via de bovengenoemde over-
zichten van Weber en Berry als door middel van besprekingen in tijdschriften
als het Gregoriusblad, Tijdschrift voor Gregoriaans en Tijdschrift voor Oude
Muziek (zie ook kadertekst A-8, p. 213), dan kan ik hierin dezelfde vier cate-
gorieen onderscheiden als bij het aanbod van gregoriaanse zang in het concert-
circuit: 1. reconstructies van complete liturgieen; 2 gregoriaans als aanvulling
op een polyfoon ordinarium, 3. opnamen met locale zangtradities; gregoriaans
uit bepaalde perioden van de muziekgeschiedenis (bijv. de Franse Barok) ofuit
een specifiek handschrift; 'vergeten repertoires' zoals liturgische drama's, tro-
pen en sequensen; 4. thematische Ip's/cd's.

Deze indeling in categorieen, richt zich met name op het repertoire dat aan-
geboden wordt. Ten aanzien van de lp's/cd's met gregoriaanse gezangen kan ik
ook een onderscheid maken naar functie of doel. Ik kom dan tot drie catego-
rietbn, die elkaar ten dele overlappen.

Ten eerste zijn er de instructieve ofdidactische opnamen. Hieronder vallen
Ip's/cd's die een complete Latijnse liturgie met gregoriaanse gezangen laten
horen; opnamen met een keuze van gezangen uit het liturgisch jaar; lp's/cd's
die een voorbeeld willen geven van een bepaalde uitvoeringspraktijk.

Ten tweede zijn er de lp's of cd's die door kloosters en abdijen worden uit-
gebracht ten behoeve van het toerisme of om de betreffende abdij te promo-
ten.'«" Vaak bieden deze opnamen een min of meer willekeurige keuze uit de

" lk noem hier een opname uit  1976. een                          - Ik vond etn verwijzing naar een concert
vroeg voorbeeld van een Ip-opname waarop de met gregoriaanse zang door monniken.
semiologische inzichten een rol spelen: Schola namelijk enkele concerten door de benedictij-Munsterschwarzach onder leiding van nen van Oosterhout in Rotterdam. eind jarenGodehard Joppich. Berry schrijft hierover: zeventig, begin jaren tachtig. Zie: E Jespers
'Father Joppich is a pupil of Cardine and this in: GB  114 ( 1990) 321. Een belangrijk aspect
recording was long awaited: once issued it bij  lp's/cd's door monniken of monialen is
proved to be a little disappointing. it sounds 'authenticiteit'. Jeremy Summerly schrijft intoo much like the cautious exercise in scholar- The Musical Times: 'There is an authenticityship that it is - too earnest, too unlike the associated with the performance of plainchant
spontaneous, accomplished and easeful perfor- by choirs whose sole function is to sing that
mance of a group of cantors with the certainty repenory liturgically. Plainchant is the inheri-
of a sure tradition behind them.' (209) tance of. for instance, the monks of Silos,
q                                                                    Solesmes. and Maria Laach, and howeverEen goed voorbeeld hien·an zijn de Ip's die
het USGK uitgebracht met de liturgie van de

unpolished the musical product. the fact
Goede Week en Pasen. 'De KRO nam 15 LP's remains that plainchant exists solely to adorn

the liturgies of those abbeys and other musicalvrijwel integraal de liturgie van de Goede
establishments like them.' (J. Summerly, in theWeek en Pasen op, als een klinkende herinner-
mode. in: The Musical Times 137 Oanuariing aan de oude Goede Week-liturgie van v66r 1996) 48).het Concilie.' (Henk Rijkers, Een kleine

geschiedenis van het Utrechts Studenten
Gregoriaans Koor. in: Heerings e.a.. Et t'erba
musica facta sum. 44.
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proprium-gezangen. Mary Berry schrijft over deze categorie:

The world over, nearly every monastery that sings Gregorian chant had made
its own souvenir records: some are good, some are rather amateurish. They
are usually only on sale at the monastery itself, though a few have been
released by commercial companies.

161

Een opmerkelijke cd uit deze categorie werd uitgebracht in de jaren negentig
door EMI: een heruitgave van opnamen uit de jaren zeventig en tachtig door
de monniken van Santo Domingo de Silos in Spanje onder de titel Canto
Gregoriano:61 Dankzij de monniken van Silos werd het gregoriaans een hit.
Wereldwijd werden  meer  dan zes miljoen exemplaren verkocht! 16'  Is  er  een
verklaring te geven voor de populariteit van deze cd? Wat zegt deze populari-
teit over de plaats van het gregoriaans in onze cultuur? De cd van de monni-
ken van Silos wijst op een belangrijk aspect van het gregoriaans: het contrast
met de meer gangbare muzieksoorten, het gregoriaans valt op door zijn
'anders zijn' en kunnen we benoemen als een 'tegencultuur'.

Ten derde zijn er lp's/cd's die vooral de schoonheid van het gregoriaans

willen laten horen. Hieronder vallen thematisch geordende opnamen en
lp's/cd's met bijzondere repertoires (bijvoorbeeld Ambrosiaans, oud-
Romeins).

          Een
derde indeling van het aanbod van lp's en cd's met gregoriaanse gezangen

vinden we bij Bennett Zon in het tijdschrift Early Music. Deze indeling gaat
uit van de doelgroepen waarvoor de opnamen bestemd zijn. Zon maakt onder-
scheid tussen 'scholarly recordings' en 'populist recordings'.164 De laatste cate-
gorie kenmerkt zich, aldus Zon, door '(1) lower qualities of performance;  (2)
less scholastically informed interpretations; (3) less adventuresome selections
of chant;  and (4) uninformative programme notes."«S Zon wijst met zijn  inde-
ling op de betrekkelijk recente ontwikkeling dat het gregoriaans zich ook een
plaats verworven heeft op de markt van de populaire muziek. 'Gregorian chant
has emerged from behind the veil and entered the popular market: indeed, it
has now become part of the mainstream.' 1««

"  Berry, The restoration of the chant, 211. front, in: Historical Pe,»·mance 7 (1994)
Het betreft de cd Canto Gregoriano (EMI

109-114.

CMS 5 65217 2) uit 1993. In 1996 verscheen 161

Sherman, Inside early music, 23.

een tweede dubbel-cd onder de titel Las '* B. Zon, Approaches to plainchant, in: Early
mejores obras  del  Canto  Gregoriano. Volume Music 23 (1995) 161-165.
II (EM1 CMS 5 65227 2). Zie D. Littlejohn,
Chant meets culture, in: Early Music America, - Zon. Approaches. 161.
fall 1996,24-32. J. Keller, From Benedictines 164 Zon, Approaches, 161.
to Billboard: observations form the marketing
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4.3.23 Onderscheid tussen liturgie en concert
De invloed van de Oude Muziek Beweging op het gregoriaans is naar mijn
idee niet te onderschatten. De Oude Muziek Beweging heeft voor het gregori-
aans een nieuw podium gecreterd: het concert. De wijze waarop het gregori-
aans op het concertpodium tot klinken wordt gebracht, horen we voor een
belangrijk deel terug op lp's en cd's.

Zoals gezegd, is het recontextualiseren van uit te voeren muziek een
belangrijk kenmerk van de Oude Muziek Beweging. Juist op dit punt is ook
kritiek te beluisteren: het onderscheid tussen liturgie en concert is niet meer
helder.  Zo nam het GKU in  1995  deel aan het Internationaal Koor Festival te
Arnhem, uiteraard in de categorie 'gregoriaans:'«'Een van de zangers, Ad van
Bijnen, vertelt hierover:

N-12 Martin Ik pak nog even terug wat je zei over het Internationale Koren-
festival. Dat is nu tien jaar geleden?

Ad Ja, er staat een hele grote beker in de zaal waar wij repeteren.

In dat jaar werd voor het eerst de sectie 'gregoriaans' toegevoegd.
Marie-Louise Egbers en Walther Cantrijn hadden gezegd: 'Je moet
Ulvenhout vragen.' Toen bleken er vier koren te zijn en daarvan

waren wij het enige koor dat de semiologie echt volgde en de
anderen waren, wat ik noem, 'bulderkoren'. Dat wil dus niet zeg-
gen dat wij zo geweldig goed zijn, maar ja, van die vier koren..

Martin Toch is dat opvallend, dat er tien jaar geleden nauwelijks koren
1gevonden konden worden die serieus aan semiologie doen.

Ad Ja,  maar er was  ook  een  zekere  'watervrees'.  'Internationaal

Korenfestival', dat klinkt nog al...
Martin Is er toen ook een jury-rapport verschenen?
Ad Ja,  dat  heeft Nico.  En de stukken die we toen gezongen hebben...

als we die nu weer zingen, we kennen die heel goed. Oh ja, er was
toen ook een discussie in het programma van Wico Clements over

'mag gregoriaans op een festival?' Hij zelf was daar niet op tegen.
Maar er zijn mensen die zeggen dat het gregoriaans niet buiten de

liturgie gezongen mag worden. Dat is misschien ook een reden
waarom veel koren niet mee wilden doen. Ik moet zeggen, dat wij
zelf het gregoriaans ook nooit buiten de liturgie zingen.

168

. Zie ook GB 115 (1991) 123-124 en GB 119 * Interview met Ad van Bijnen, 7 december
(1995) 54-55. 2001.
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Aan een ander koorlid, Hans Dekkers, vroeg ik of hij gregoriaans zou willen
zingen in concertvorm, in plaats van in de maandelijkse liturgie:

3-13 Martin Stel dat ze hier in Ulvenhout zouden zeggen: dat gregoriaans wil-
len we niet meer in de liturgie. En Nico Jongenelen zegt dan: okd,
dan geven wij 66n keer in de twee maanden een gregoriaans mini-
concert. We huren daar de kerk voor af, want we willen dat toch
blijven zingen. Zou je dan meedoen?

Hans Nee..   ik wil best weI een keer aan een concert meedoen. Maar als

je het los zou maken van de kerk, dan heeft het voor mij geen
waarde meer. Het is zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het

gregoriaans moet een functie hebben in een dienst. Je kunt best
mensen laten kennis maken met het gregoriaans op een concert.
Maar ik zou dat niet alleen willen doen. Dan mis ik het kader van
waaruit het voortkomt, en waarin ik toch dat stuk beleving heb.
De kerk en het gregoriaans zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar
verbonden. We hebben weI eens meegedaan met een concours in
Arnhem. Daar was toen best commentaar op. 169

Bij de SCA bespeur ik een dubbele houding ten aanzien van deze kwestie. Aan
de ene kant worden de zondagse vespers en de bijzondere vieringen (met name
de metten aan de vooravond van een bijzonder feest) aangekondigd in de
Amsterdamse Uitkrant en wordt het tijdstip van de metten aangepast aan de
gebruikelijke concerttijden."° Aan de andere kant maken de zangers een
scherp onderscheid tussen liturgie en concert. Ik laat Simon Paul hierover aan
het woord en verwijs ook naar interviewfragment N-10:

N-14 Simon Ik speelde vroeger Amerikaans football. Een van de coaches zei

eens: 'If you look good, you feel good!' En dat is ook zo. Dat
speelt een rol. Als je de pij aantrekt, ga je een bepaalde rol spelen,
wat je niet doet als je een zwart pak aandoet. Dan weet je dat je
een liturgie gaat opvoeren. Ik zing ook in een ander koor, dat ddn
keer per maand een concert geeft in de Nicolaas, de Capella
Nicolai. Voor het concert doet iedereen iets donkers aan. Maar we
hebben ook koorkleding, van de Engelse kleding. Die dragen wij
bewust niet tijdens het concert. We willen het onderscheid maken
tussen concerten en liturgie.

'- interview met Hans Dekkers,  10 juni 2002. Muijen vraag ik wanneer deze metten gezon-
gen worden: op donderdag 1 november,"" SCA,  repetitie 10 oktober 2001.  Op deze 's avonds, niet in de nacht (zoals ik suggereer),avond repeteren we voor de dodenmetten
maar om 20.15u. Hans: 'We passen ons aan(vooravond van Allerzielen). Aan Hans van aan de concerttijden.

i
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Martin Vorig jaar zong de Capella Nicolai 66n keer per maand de vespers.
Wat hadden jullie dan aan?

Simon Superplies. Dat onderscheid is heel duidelijk. Ik voel me dan
anders. Het zou een verschraling zijn van de vesperdienst als we
geen pij zouden aantrekken. 171

In het Zwitserse kerkmuzikale tijdschrift Singen und musizieren int
Gottesdienst reflecteert de gregorianist Franz Karl Prassl op het gebruik van
het gregoriaans in het concertcircuit.'U Hij stelt hieraan, zij het voorzichtig en
op milde wijze, voorwaarden. In zijn reflectie stelt hij de vraag of vanuit litur-
giewetenschappelijk perspectief het gregoriaans geschikt is om tijdens een
concert ten gehore gebracht te worden. Prassl beantwoordt deze vraag positief
en wel om twee redenen. Ten eerste, zo schrijft hij, zijn veel composities uit
het gregoriaanse repertoire bedoeld voor 'innerlich aktives Zuhtjren'. ,7,

Aangezien ook het concert een legitiem en passend kader is voor 'horen' en
'mediteren'. twee wezenskenmerken van liturgie, is er niets op tegen gregori-
aanse gezangen in concertvorm te laten klinken.

Ten tweede zijn er gezangen die door de liturgievernieuwing van
Vaticanum lI uit de zangboeken geschrapt zijn, of gezangen die al langer niet
meer in de liturgie klinken, zoals de vele middeleeuwse sequensen en liturgi-
sche drama's. Deze kunnen een plaats krijgen in een concertprogramma, zoals
ook  Rome  zel f heeft geschreven  in de instructie  uit   1987 over concerten  in
kerkgebouwen.'7'

Ondanks zijn positieve houding ten aanzien van het zingen van gregoriaan-
se gezangen tijdens een concert, verbindt Prassl hier wel een beperkende voor-
waarde aan:  ' ( . . . ) dass bei der konzertanten Auf'fOhrung liturgischer Musik bei
aller Sorge um die formalen und Usthetischen Belange der Werke das geistli-
che Anliegen gewahrt bleibt.' Beslissend is, aldus Prassl, 'die Intention,
Gottesdienst zu feiern'."5 Nogmaals gebruik makend van de terminologie van
Margaret Kelleher"«   kan ik zeggen   dat   deze

' intentie'   in elk geval   op   het
niveau van de 'public meaning' bespeurbaar moet zijn.

Een scherpere kritiek horen we bij Frans Jespers in het Gregoriusblad. 177

'-' interview met Simon Paul, 26 februari '-- F. Jespers, Over kerkconcerten. Naar aanlei-
2002. ding van Handels karmelietenvespers op

Compact Disc,  in:  GB  1 1 4 ( 1990) 321-323.
'-  F. Prassl, Gregorianik im heutigen Zie ook: C. Middelhoff, Jan Boogaarts neemt
Konzertleben, in: Singen und musizieren im
Gottesdienst 122 4 1997) 111-118.

afscheid  van zijn studentenkoren. in:  GB  122
(1998) 255-259. Boogaarts was lange tijd diri-

:-' Pm$L Gregorianik, 112-113, citaatopll 2. gent van het Utrechts Studenten Gregoriaans
1 Zie noot 19. Koor. Op p. 257 van dit interview met hem

lezen we: 'Jan Boogaarts is van oordeel dat" Prassl, Gregorianik, 113. resp. 112. het gregoriaans alleen tot zijn recht kan

n Zie p. 71-72. komen binnen de liturgie. "ln concertvorm
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Hij uit zijn bezwaren tegen het vervagen van het onderscheid tussen liturgie en
concert en weet deze ook in een historisch perspectief te plaatsen. Ik citeer

hem uitvoerig:

Dit jaar was het weer raak tijdens het weekend 'Musica Sacra' in Maastricht:

hoogmissen met aangekondigde buitenlandse koren, vespers met gastkoor, en
gratis kerkconcerten. In Utrecht, bij het Festival Oude Muziek, was het meege-

vallen. Ik zag tenminste weinig liturgische drama's of gregoriaanse concerten
in het programma. Maar nu ik een liturgische reconstructie op een compact
disc ter bespreking voorgelegd krijg, bekruipt me weer het gevoel dat er iets
elementairs niet klopt.  (...) De kwestie is, lijkt me, dat de grenzen tussen con-
cert en liturgie vervagen. In zekere zin worstelen we daar in Europa al eeuwen

mee,  want op het Concilie van Trente,  in de zitting van  1562,  is de theatermu-
ziek in de kerken verboden. En naderhand is dit verbod vele malen hernomen
door pausen, patriarchen, bisschoppen en synodes. Maar toen ging het om
het vermijden van concertante muziek in de eredienst. (...) In Utrecht en

Maastricht  is (...) het omgekeerde het geval. Organisatoren, uitvoerenden en

1                      publiek
zijn vooral geinteresseerd in de muziek, in dit geval religieuze muziek.

Maar voor de authenticiteit worden de concerten in kerkgebouwen gehouden,
zo mogelijk als liturgische reconstructie, en in Maastricht zelfs met gratis litur-

gie erbij. Het concertpubliek is verrukt: 'Wat een sfeer, met al die pijen, kaar-
sen en wierook!' Als ik deze vorm van kerkconcerten onwelwillend zou bekij-
ken, dan zou ik het een combinatie van commerci8le sensatiezucht en gods-
dienstig exhibitionisme kunnen noemen. De culturele organisaties zoals

schouwburgen proberen immers steeds iets sensationeels te bieden, en wat is
er tegenwoordig aardiger dan 'zingende monniken in hun eigen ambiance' of

'de pastoor van de basiliek en al zijn hulpjes in die mooie lichteffecten'.
En hiervoor krijgen ze volop steun van koren en pastoors, die met hun
heiligste bezigheden best eens een groter publiek willen bereiken.
Maar zo onwelwillend hoef ik dit fenomeen niet te bezien. Je mag ook een,
misschien wat naYeve, goede bedoeling zien in dit soort kerkconcerten: er kan
een grote groep mensen warm gemaakt worden voor het religieuze, er zit een
missionair aspect aan zulke optredens, en het christelijk cultureel erfgoed ver-
dient alle aandacht.178

maak je deze muziek kapot". Opvallend is, dat per se - thuishoort in de liturgie. moet ik een
de  studenten  -  ook  zij,  die geen enkele kerke- uitzondering maken voor de opnamen van pia-
lijke binding (meer) hebben - dit uitgangspunt ten en cd's. Maar ik heb geweigerd om losse

onderschrijven. waarbij er uiteraard een volle- elementen  uit de liturgie  op te nemen  ( . . . ) .
dige vrijheid is met betrekking tot de partici- Het gaat steeds om een complete liturgie.
patie aan de liturgische vieringen. "Als ik zeg incluis de Vespers van de betreffende (lag".'
dat het gregoriaans per se - en dat letterlijk m Jespers. Over kerkconcerten, 321.
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Jespers pleit in zijn artikel voor duidelijkheid. Hij heeft er geen bezwaar tegen
dat kerkgebouwen opengesteld worden voor concerten met 'gewijde muziek',
maar wil bij dergelijke kerkconcerten elke verwijzing naar de liturgie vermij-
den. Als er sprake is van liturgie, dan zijn een programma, aankondiging van
de solisten en applaus niet op hun plaats. Het opnemen van priesterlijke tek-
sten (acclamaties, oraties) in een concert of op een cd is naar zijn oordeel niet
gepast.

In de kritiek wordt naar mijn idee 66n punt over het hoofd gezien: de
invloed van de wijze waarop het gregoriaans in het concertcircuit en op lp/cd
tot klinken wordt gebracht op het functioneren van dit repertoire in de liturgie.
Is ook in de liturgie het gregoriaans Oude Muziek geworden? Door concerten,
radio-uitzendingen en lp's/cd's hebben luisteraars bepaalde verwachtingen ten
aanzien van het gregoriaans. Zij verwachten een bepaald niveau (uitvoerings-
praktijk) en zoeken wellicht in de parochiLle liturgie een herhaling van de
ervaring die men had tijdens een concert."'

4.4 1()E-ElGENI\GEN \ \A TRADITIE

Dankzij het etnografisch onderzoek en de bestudering van enkele relevante
tijdschriften hebben we inzicht gekregen in het gregoriaans als onderdeel van
diverse contexten. Tot nu toe heb ik mij steeds beperkt tot ordenen en beschrij-
ven, nu wil ik het gregoriaans bezien vanuit het oogpunt van zijn kwaliteiten.
Welke kwaliteiten, te verstaan als identiteitsbepalende kenmerken, herkennen
we in dit ritueel-muzikale repertoire en de daarmee verbonden ritualiteit?

Ondanks de uitgebreidheid van de literatuur inzake het gregoriaans en de
muzikaal-rituele praktijk is het mogelijk het aantal kwaliteiten te beperken tot
twee met elkaar samenhangende clusters of themavelden. Een eerste cluster
gaat in op de rol die traditie en verleden spelen ten aanzien van het gregori-
aans. Enerzijds zijn zij bepalend voor het muzikale repertoire en voor het ritu-
ele kader waarin dit repertoire tot klinken wordt gebracht, anderzijds is er tege-
1Ukertijd ook vrijheid in de omgang met het verleden en is er sprake van inven-

tion of tradition. De band met het verleden bepaalt bovendien in sterke mate
de aantrekkelijkheid en populariteit van het gregoriaans: het is een repertoire
dat verbonden is met een andere cultuur, met 'de Middeleeuwen' en de wereld
van kloosters en monniken. Hierdoor biedt het gregoriaans een contrasterva-
ring met onze cultuur.

" Zie ook: Vernooij. Heeft de mis een muzi- kale repertoire zo'n vaste en onmisbare plaats
kaal hoogrepunt (zie noot 48). Op p. 27 legt heeft verworven dat er aparte radiozenders
Vernooij het verband tussen het domein van voor zijn opgericht is het ondenkbaar dat men
cd/radio/concert en het domein van de liturgie: in de liturgie het traditionele gregoriaans zou
' ( . . . )n u i n d e samenleving het klassieke muzi- willen of kunnen opgeven.'
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Een tweede cluster kunnen we aanduiden met het concept participatie. Zangers
en luisteraars vinden elkaar in het gregoriaans en in de daarmee verbonden

rituele vormen. De heel verschillende contexten waarin het gregoriaans tot

klinken wordt gebracht, werpen de vraag op naar de aard van de participatie.
Wordt het gregoriaans in de betekenisgeving door zangers en luisteraars

betrokken op een transcendente werkelijkheid, of wordt het vooral gewaar-

deerd omwille van zijn schoonheid? Moeten we het gregoriaans plaatsen in het
kader van tendensen als musealisering en esthetisering, of kan het nog steeds

een rol spelen in een levende liturgische praktijk?

4.4.1    Traditie en verleden
De rol van traditie en verleden ten aanzien van het gregoriaans is groot; voor

velen verwijst het gregoriaans naar vroeger en voorbije tijden, ook als het

gezongen wordt in de context van de hedendaagse liturgie. De verwijzingen
naar het verleden zijn niet eenduidig, we kunnen er diverse lagen in ontdek-

ken. Ik volg hier Willem Frijhoff, die drie wijzen van omgang met het verle-

den onderscheidde, waarvan met name de eerste twee voor deze studie van

belang zijn:'°Ten eerste kan het verleden ervaren worden als tijd die onherroe-

pelijk voorbij is. Het verleden in deze betekenis roept een totaal andere wereld

op. Frijhoff spreekt hier van 'tijdsdiepte': 'Dat begrip van het "verleden" heeft

weinig of niets te maken met chronologisch bewustzijn, dus inzicht in de tijd-

balk, maar alles met de evocatie van een totaal andere wereld die in geen enkel

opzicht de onze meer is (...).  Het is als het ware een metoniem voor anders-

zijn, alteriteit.""
Een tweede wijze van omgang met het verleden ziet dit verleden als tradi-

tie, een collectieve ervaringswereld: 'het geheel van ervaringen die onze voor-

gangers en wijzelf gecumuleerd hebben en tot een min of meer leefbare, werk-

bare, bruikbare reisbagage hebben omgewerkt."82 Frijhoff spreekt hier van
'tijdsduur': het is het verleden van de traditie, van de anamnese in de liturgie
en van velerlei vormen van historiserend ceremonieel.

Een derde wijze van omgaan met het verleden is er op uit de actualiteit, het

heden, te benadrukken. Het verleden verwijst dan naar datgene wat niet meer

relevant is voor het heden, maar wat wel als zinvol wordt ervaren. Deze

omgang met het verleden 'is een manier om door afbakening van wat niet meer
.183

geldig is, te beklemtonen wat juist wel relevantie voor het heden bezit.

w W. Frijhoff. Traditie en verleden. Kritische 1" Frijhoff, Traditie en verleden,  126.
rellecties over het gebruik van verwijzingen                    .2 Frijhoff. Traditie en verleden,  126
naar vroeger, m: Jaarboek voor liturgie-onder-
zoek 7 (1991) 125-136. Zie met name 126- 1*1 Frijhoff, Traditie en verieden. 127
127.
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4.4.1.1 Tijdsdiepte: alteriteit

Bij het gregoriaans gaat het om oude gezangen, waarvan de teksten zijn vast-
gelegd vanaf in elk geval de achtste eeuw'R en de muzikale notaties zich ont-
wikkelden vanaf het einde van de negende eeuw. 85 Bij eerste beschouwing is
bij het gregoriaans het verleden in het spel in de betekenis van tijdsdiepte. Het
beroep op de oude bronnen, zoals dat in de paleografie en de semiologie van
het gregoriaans wordt gedaan, wordt veelal gekoppeld aan het begrip 'authen-
ticiteit'. Men wit, zowel binnen het domein van de liturgie als daar buiten, het
gregoriaans zingen in zijn meest oorspronkelijke gedaante. Men koestert het
verleden omwille van het verleden; wat oud is, is goed:'« Het gregoriaans is
hierbij object van historisch onderzoek en de 'authentieke' uitvoeringspraktijk
is hiervan het klinkende resultaat.

De omgang met verleden en traditie heeft ook betrekking op de rituele con-
text. Het gregoriaans is verbonden met de liturgie en wordt door de officiale
documenten over liturgie en liturgische muziek aangeduid als de eigen zang
van de katholieke kerk. Ook hier is sprake van tijdsdiepte: men zingt het gre-
goriaans in de Latijnse en Nederlandstalige liturgie, omdat het door de tijd
heen is doorgegeven als wezenlijk onderdeel daarvan; in mindere mate bekom-
mert men zich om de vraag of dat in de veranderde liturgie na het Tweede
Vaticaans Concilie passend en zinvol is.

Dit voortbestaan van een vanuit het verleden overgeleverde praktijk is niet
alleen zichtbaar in de liturgie, maar ook in het concertcircuit. We zagen dat
ook daar het gregoriaans bij voorkeur in een aan de liturgie ontleende ordo
wordt gepresenteerd, zo mogelijk binnen de muren van een kerkgebouw. Het
koesteren van het verleden en het zoeken naar het authentieke beperkt zich
overigens niet tot het gregoriaans. Een markant voorbeeld van gekoesterd ver-
leden vond ik in de opvoering van Ordo Romanus I tijdens het Internationaal
Liturgisch Congres  van  1946 in Maastricht.w Deze zojuist ontdekte pausmis
werd tijdens het congres in volle glorie opgevoerd. Hier raken liturgie en thea-
ter elkaar. Ik ga hier niet in op de overeenkomsten en verschillen tussen
beide,"' maar volsta met de opmerking dat de grenzen tussen liturgie en thea-
ter vloeiend zijn. Sterker nog: een zelfde ritueel kan door de een als liturgie
ervaren worden, door de ander als theater of concert. In dit verband haal ik
graag een recensie aan over het festival Musica Sacra in Maastricht in  1994:

1.6* R.J. Hesben. Antiphonale missarum sextu- Gerard Lukken spreekt in dit verband over
p/ex. Brussel 1935. Deze uitgave bevat de zes het gevaar van nostalgie. Zie: G. Lukken,
oudste bronnen met de teksten van de gezan- Rituelen in overvioed. Een kritische bezinning
gen van de mis. Het oudste handschrift is het op de plaats en de gestalte van het christelijke
Graduale van Monza uit de achtste eeuw ritueelin onze cultuur. Baarn  1999.129.

* D. Hiley, Western Plainchant. A Handbook. " Zie noot 140.
Oxford 1993,299. . Zie hiervoor: Lukken, Rituelen in over-

vloed 205-212.
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Het festival Musica Sacra, dat het afgelopen weekeinde plaatsvond, trekt jaar-
lijks twee soorten publiek. De ene helft komt voor de Musica, de andere voor
de Sacra. De eerste groep komt soms van ver om in de Onze Lieve Vrouwe-
basiliek, in de St. Servaas en nog een paar andere kerken te luisteren naar
prachtige muziek met, min of meer toevallig, een religieuze dimensie.

Sommigen laten zich nog weI verrassen door de liturgische entourage en
lopen verstoord weg, nog voor het eerste kruisteken is gemaakt. De rest gnif-
felt om het gekniel, laat de preek gelaten over zich heen komen, kijkt gefasci-
neerd naar het spektakel met kaarsen, bellen, wijn en brood, dat zich op het
priesterkoor voltrekt en ergert zich aan hoestende kerkgangers die 'hun'
muziek verstoren. De tweede groep, veelal Maastrichtenaren, gaat zoals altijd
naar de zondagse kerkdienst en hoort daar toevallig kerkmuziek die er anders
niet gauw zal klinken. Ze zingen mee met de gregoriaanse gezangen en
accepteren de vreemde gasten, zolang die zich maar een beetje aanpassen
aan de gang van zaken. 1 *9

Frijhoff wijst erop dat de omgang met het verleden, in de betekenis van 'tijds-
diepte', vooral te maken heeft met de evocatie van een totaal andere wereld.
Ondanks de accenten op tijdsduur, voortgezette traditie en continuYteit, die ook
gelegd worden (in de volgende paragraaf ga ik hierop in), is de ervaring van
alteriteit nauw verbonden met het gregoriaans. Ik zou willen stellen dat juist
het 'anders-zijn' van het gregoriaans in belangrijke mate ten grondslag ligt aan
de aantrekkelijkheid en populariteit van dit repertoire."° Een aanknopingspunt
voor deze stelling bieden niet alleen de uitspraken van de zangers van de SCA
en het GKU"1, maar ook de al eerder genoemde cd Canto gregoriano van de

monniken uit het Spaanse Silos:92 Allerlei deskundigen hebben zich over de
populariteit van Canto Gregoriano gebogen. De directeur van EMI, die de cd
op de markt bracht, noemde de cd 'het perfecte antwoord op alle gekte, ban-
deloosheid en tumult', anderen vinden dat 'de monniken het verstilde ant-
woord geven aan hen, die zijn afgegleden op het profane pad van de corruptie,
fraude en drugs'. De reclameslogan luidde dan ook: 'De Spaanse monniken,

'- P Luttikhuis, Musica sacra zorgt voor ver- kritiek op de bestaande orde. (R Raedts. De
deeldheid in Maastrichtse kerken, in: NRC secular'isatie voorbij, in: C. Hermans (red.),
Handelsblad  19 september  1994,  8. Geciteerd Is er nog godsdienst in 2050? Budel 2003,
in: Lukken, Ritue/en in overv/oed. 212. 35-45,43).

'™'
Peter Raedts spreekt van de kerk als een '" Zie bijvoorbeeld N-9 en N-10.

reli-reservaat, zij heeft alles in huis om aan                 ,. Zie ook: H. Rijkers, De monniken vanmensen een hoogwaardige vorm van vrijetijds- Silos: een raadselachtig succes. in: TvGreg  19besteding te bieden: prachtige gebouwen. eeu-
(1994) 75-77. Als tweede voorbeeld noem ikwenoude teksten, een geraffineerd ritueel en hier de cd: Eternal Light.  Music of Inneronsterfelijke muziek. Deze esthetiek kan Peace van de Priory of the Resurrection, Newsamengaan met profetie: de wereld die niet
Hall (Groot-Brittanni8), een uitgave vanbestaat, maar komen zal. vormt een impliciete Deutsche Grammophon (Hamburg 2001).
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als niets anders meer helpt'. 193

Katherine Bergeron maakte een analyse van de hype die de cd van de mon-
niken van Silos veroorzaakte en concludeert: 'The appeal of the music  lies  in
its otherness."'+ Zij onderscheidt drie aspecten aan dit 'anders-zijn' van het
gregoriaans."c

Ten eerste is er de 'armoede' van het gregoriaans: het is muziek die arm is
aan muzikale expressiemiddelen (geen harmonie, geen beat, geen instrumen-
ten, geen 'danceability'). Er is, ten tweede, sprake van economische armoede:
de monniken van Silos leven ontheven van eigen bezit, laten de drukte en de
inkomsten van zich af glijden.  De cd (en het repertoire en de monniken) biedt
daardoor een eigen, andere waarheid, die de verering van geld en aanzien tran-
scendeert. Juist in de context van de popmuziek, waarin de cd van de monni-
ken van Silos terechtkwam, contrasteren de muzikale en economische armoe-
de sterk met wat daar gangbaar is.

Ten derde is er de ervaring van tijd. De muziek wordt als een continue

stroom gepresenteerd, bijna zonder onderbreking. De hoes van de cd spreekt
van muziek die meer dan duizend jaar oud is. Bovendien worden de gezangen
gekoppeld aan het dagelijks ritme van de monniken. Hierdoor staat deze
muziek voor 'tijd' die wij, drukke mensen, niet hebben. Zo biedt de cd de
mogelijkheid tot een soort spiritueel toerisme in een virtuele werkelijkheid.

Gekoppeld aan de cd's van de monniken van Silos bracht Katharine Le
Mte een boekle uit onder de titel. Gregoriaanse zang. Oorsprong, beoefening,
heilzame werking.'96 Het spiritueel toerisme waartoe het gregoriaans kan uit-
nodigen, wordt door haar treffend verwoord:

We worden uitgenodigd rustig te gaan zitten en te genieten van de prachtige
melodieen, maar ook van de stilte waaruit ze ontstaan en waarnaar ze gere-
geld terugkeren.  (...) We krijgen energie door naar gregoriaanse zang te luiste-
ren en tegelijkertijd ervaren we een gevoel van kalmte en vrede.  (...)  Elke keer
dat we naar het zingen van de monniken luisteren, worden we uitgenodigd aan
de eeuwenoude gezangen deel te nemen - niet als goedwillende buitenstaan-
ders levend in een andere tijd en traditie, maar als geestverwanten. 197

I" =..unten ontleend aan: Te'dsch,in voor Oude   Bergeron, The virtual sacred, 32-33.
Muziek 9 (1994) nr. 2,34. * K. Le Mee, Gregoriaanse zang Oorsprong.
- K. Bergeron, The virtual sacred, in: The beoe»ning heilzame werking. Utrecht  1995
New Republic 27 februari  1995.31.  Zie ook (oorspronkelijke uitgave: Chant.· the origins,
wat Finscher schrijft over de uitvoeringsprak- form. practice. and healing power of
tijk van de oude muziek: 'Es ist nicht die Gregorian chant. New York  1994).
Fremdheid als Riitselhaftigkeit ( . . . ) , es ist die w  Le Mae. Gregoriaanse zang,  10,  143 en  169.Fremdheid des fremden und fernen geschicht-
lichen Augenblicks. der in der Interpretation
des Werkes als Alte Musik aufscheint.'
(Finscher, Was ist Alte Musik,  17-18).
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4.4.1.2 Tijdsduur:  invention  of tradition

Ondanks het koesteren van het verleden en de verwijzing naar authenticiteit,
zien we ook vrijheid in de omgang met het verleden. Wat oud lijkt, blijkt bij
nadere beschouwing aangepast aan eigen (muzikale) wensen, naar eigen
inzichten samengesteld of ontleend te zijn aan heel verschillende historische
tijdvakken. Verhelderend in dit verband is het werk van de Engelse historicus
Eric Hobsbawm. Van hem is het veel gebruikte concept invention  of tradition.
Ook in de liturgiewetenschap in Nederland werden de inzichten van Hobs-
bawm toegepast.m Hobsbawm bracht  in 1983 samen  met T.  Ranger een bun-
del uit onder de titel The Invention ofTradition:w Deze bundel was het resul-
taat van een symposium dat het tijdschrift Past and Present organiseerde.

Hobsbawm schreef de inleiding, waarin hij het concept invention of tradition
introduceerde, en een artikel over Mass-Producing Traditions in Europa in de
periode 1870-1914.

Hobsbawm noemt invented traditions in de inleiding 'responses to novel
situations which take the form of reference to old situations.'100 Kenmerkend
voor invented traditions is de 'break in continuity'mI. Er is de suggestie van
continuiteit, maar deze continuTteit is er niet. Hiermee zet Hobsbawm zijn con-
cept af tegen het taai voortbestaan van tradities. Invented traditions doen zich
voor in een breuksituatie, een vacuum waarin iets nieuws gecre8erd wordt. Om
dit duidelijk te maken gebruikt Hobsbawm termen als invention, creatie, inno-
vatie en constructie door elkaar. Waar het hem om gaat, is dat er iets nieuws
ontstaat dat ten dienste staat van de constructie van identiteit. Hobsbawm laat
via diverse casussen zien hoe in wisselende historische contexten een soort
van gelegitimeerde continuiteit met het verleden wordt geschapen om traditi-
on als »ed te ervaren. Het is juist deze gesuggereerde continuiteit en onver-
anderlijkheid van de traditie waaraan identiteit ontleend wordt. De identiteit
wordt gecreeerd door zich collectieve beelden van het verleden toe te eigenen
en aldus het zogenoemde 'gezaghebbende precedent' te construeren. Hobs-
bawm wijst erop dat dit proces van inventing tmditions zich vooral voordoet
in gemeenschappen waar de sociale structuren  zwak of verdwenen zijn.10. Juist

"  P. Post, De creatie van traditie volgens Eric Henten en A. Houtepen (eds.), Reh'gious Wen-
Hobsbawm, in: Jaarboek voor hturgie-onder- tin,  and  the  invention  of tradition.  Papers  read
zoek 11 (1995) 77-101. Idem, 'God kijkt niet at a Noster conference in Soesterberg, january
op een vierkante meter...' of Hobsbawm herle- 4-6,1999. Assen 2001,41-59.
zen..., in: C. v.d. Borgt e.a. (red.), Constructie

 E.  Hobsbawm en T.  Ranger (eds.):  Thevan het eigene. Culturele vormen van regiona-
le identiteit in Nederland. Amsterdam 1996.

/nvention ofTmdition, Cambridge  1983.

175-200. idem, Rituals and the function of the Hobsbawm en Ranger, TIle invention, 2.200

past: rereading Eric Hobsbawm, in: Journal of * Hobsbawm en Ranger Then ention, 7.ritual studies  10/2  ( 1996 [19981) 85-107.
" Hobsbawm en Ranger, The invention, 4-5.Idem, The creation of tradition: rereading and

reading beyond Hobsbawm, in: J.W van
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in deze context van instabiliteit en verandering ontstaat behoefte aan continuT-
teit, aan een traditie die de actualiteit verbindt met het verleden en daardoor
identiteit, richting en houvast biedt.

Bij het gregoriaans wordt, zoals hierboven gezegd, veelvuldig verwezen naar
de traditie. Men neemt de praktijken uit het verleden echter niet ongerept en
ongewijzigd over, maar past deze aan naar eigen behoeften en inzichten. Het
verleden, in de zin van tijdsduur, wordt hier aangewend met het oog op het
heden. We bekijken dit proces in de drie rituele kaders die in dit hoofdstuk zijn
beschreven: de liturgisch-concertante context, de hedendaagse liturgie en het
concertcircuit.

Liturgisch-concertante context: aanpassing
De liturgisch-concertante context heb ik uitgewerkt aan de hand van de zon-
dagse vespers van de SCA. De schola wil aan de luisteraars-kerkgangers een
zinvol geheel aanreiken en heeft daarorn de ordo van de vespers aangepast.
Bovendien willen de zangers muzikaal uitgedaagd worden, wat eveneens heeft
geleid tot aanpassingen van de ordo. Echter door de kleding (monnikenpijen),
rituelen handelingen (buigen, wierook en dergelijke), ruimte (kerkgebouw) en
presentatie van de eigen gemaakte ordo als 'vespers' plaatst de schola zich op
de doorgaande lijn van de traditie en suggereert men continuiteit met het ver-
leden. Uiteindelijk doel is behoud van het gregoriaans met het oog op de toe-
komst, het doorgeven van de schat der eeuwen. De werkwijze van de SCA doet
wat betreft deze doelstelling denken aan de wijze waarop de componist
Bernard Huijbers het gregoriaans soms citeerde in zijn werken. Een enkele
keer herkennen we in zijn composities letterlijk geciteerde flarden uit het gre-
goriaanse repertoire en combineerde hij complete gregoriaanse melodieEn met
nieuwe tekst. Huijbers legitimeerde zijn werkwijze als volgt: 'Het betreft
melodie8n van onsterfelijke waarde, en het zou een onherstelbaar verlies zijn
als zij, door invoering van de volkstaal in de liturgie, in vergetelheid zouden
raken. De oude zang wordt in nieuwe gedaante gepresenteerd, bij Huijbers

1203

duidelijk zichtbaar, bij de vespers van de SCA meer verhuld. In beide geval-
len wordt iets nieuws gecreeerd met een beroep op de traditie. We zouden kun-
nen zeggen dat het verleden hierbij functioneert als 'grabbelton': men stelt zelf

   H.  Oosterhuis  en B. Huijbers,  Beeld en ma's en intonatie-neumen vaak geheel anders
gelijkenis.  Twaalf beurtzangen  naar  oude wij- te gebruiken dan in het gregoriaans gebeurt?
zen. Hilversum  1978, 5. Anton Vernooij rea- ( . . . )  Dien je dit geweldige geheel niet beter
geerde op de werkwijze van Huijbers: 'Bewaar door het intact te laten? Door te proberen de
je het gregoriaans door de melodieen los te fouten er uit te halen? Door een betere ritmi-
maken van de oorspronkelijke tekst? Door ze sche uitgave voor te bereiden? Door het te zin-
dan bovendien in te korten? Door ze ritmisch gen in zijn oorspronkelijke staat? Z6 hoeft het
en melodisch te veranderen? Door de formu- niet.' Zie: A. Vernooij, Beeld en gelijkenis, in:
les, melisma's, accent-neumen, cadens-melis- GB 103 (1979) 31-42, 37-38.
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uit verschillende tradities een ordo samen en gebruikt voor de reconstructie
van melodieen en voor de ritmische interpretatie een veelheid aan handschrif-
ten.204

De hedendaagse liturgie: musealisering
Ook bij het GKU is sprake van invention of tradition. Dit koor is, zoals we
zagen, halverwege de jaren zeventig opnieuw gestart. Impuls hiertoe werd
gegeven door de marginalisering van het gregoriaans onder invloed van de
liturgievernieuwingen na het Tweede Vaticaans Concilie. De zangers doen het
echter voorkomen alsof zij een reeds lang bestaande kerkmuzikale praktijk
zonder onderbreking voortzetten. Deze continuReit is er echter niet, want de
traditie wordt op twee8rlei wijzen onderbroken. Ten eerste lijkt het erop dat het
gregoriaans enkele jaren geheel was verdwenen uit de liturgie in Ulvenhout. Er
is sprake van een nieuwe start, een nieuw impuls. Ten tweede is de context
waarin het gregoriaans tot klinken komt, grondig gewijzigd. Bij de heroprich-
ting van het koor werd het gregoriaans ingebracht in de Nederlandstalige litur-
gie,  ik wees daar al op in paragraaf 4.2.1.2.  Door de gesuggereerde continui-
teit met de traditie kan het GKU de oude zangpraktijk handhaven en hoeft men
zich niet te verstaan met deze nieuwe context.205

Het grotere zinsverband van de traditie van waaruit het koor opereert, blijkt
echter in samenhang met de Nederlandstalige liturgie spanning op te roepen.
Een onderliggende oorzaak van deze spanning kunnen we aanduiden met het
begrip musealisering.106 Dit wijst op het ontstaan van een nieuwe houding tot
het gregoriaans, die gekenmerkt wordt door zowel aandacht voor de alteriteit
als voor de schoonheid van de gezangen.20'Met andere woorden: het gregori-
aans in de vernieuwde liturgie wordt niet zozeer gewaardeerd vanwege zijn
verwevenheid met het totale ritueel (eerder sprak ik van twee discoursen),

:" Zie ook: N. Kenyon. Performance today: the * Lukken, Rituelen in oven,/oed. 198-202.
influence of the Early Music Movement. The R Post, Zeven notities over rituele verande-
National Early Music Lecture, Utrecht 6 sep- ring, traditie en (vergelijkende) liturgieweten-
tember 2003. Samenvatting in: Tijdschrip voor schap, in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 11
oude muziek 2003/4,  16-18.  Kenyon noemde (1995) 1-30(literatuur, zie p. 18 noot 49).
in zijn lezing het verschil in geschiedenisop- A. de Jong, De dirigenten van de herinnering.
vatting van de componisten Sch8nberg en Musealisering en nationalisering van de
Stravinsky. Sch6nberg plaatste zijn werk op volkscuituur in  Nederland  1815-1940.
een doorgaande, zich ontwikkelende lijn ('he Nijmegen 2001,21-27. De Jong onderscheidt
was carrying forward a single line of develop- drie fasen in het musealiseringsproces: 1. con-
ment into a new area.'). Stravinsky gebruikte textverandering/decontextualisering, 2. het
materiaal uit verschillende perioden voor zijn invoegen van het object in een nieuwe context:
eigen werk ('there is no single line, everything 3. een nieuwe verhouding van het subject tot
is available to us.') het object (een houding van bezichtiging).
. De nieuwe context is hier de vernieuwde.

Een poging om de Nederlandstalige liturgie Nederlandstalige post-Vaticaanse liturgie.en de gregonaanse gezangen meer op elkaar te
betrekken wordt ondernomen door Ton Tromp: -'" Voor esthetisering. zie: Lukken. Ritue/en in
De onmogelijkheden van het gregoriaans, in: oven'loed. 202-205.
Ti·Greg 29 (2004) 75-84.
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maar vanwege de 'andere wereld' en de ervaring van schoonheid die opgeroe-
pen worden. De woorden en inhoud van de gezangen verdwijnen naar de ach-
tergrond en men waardeert vooral de melodieen, de vrije ritmiek en de een-
voud van klank die men ervaart als onlosmakelijk verbonden met de traditie
van de kerk.

Het valt overigens op dat noch bij het GKU, noch bij de SCA het gregori-
aans wordt ingezet als onderdeel van een strijd tegen de post-Vaticaanse litur-
gievernieuwingen, zoals dit w61 gebeurt in onder andere de Oxford
Declaration.z" Het feit dat de zangers zich herkennen in het gregoriaans, is
niet ingegeven door verzet tegen de Nederlandstalige liturgie. Sommige zan-
gers zingen zowel gregoriaans, als andersoortige liturgische muziek of nemen
de ene keer deel aan een viering met gregoriaanse gezangen, de andere keer
aan een volledig Nederlandstalige liturgie.

Concerten: reinvention
Ook in het concertcircuit speelt de omgang met verleden en traditie een
belangrijke rol. Zo zagen we reeds dat het gregoriaans bij voorkeur geplaatst
wordt in de historisch juiste context: binnen het kader van een (nagebootste)
liturgie, in een kerkgebouw, zonder of in elk geval met beperkt applaus. Vanuit
ritueel-liturgisch perspectief is het beter hier niet te spreken van musealisering,
maar van reinvention of recreation. Deze concepten, die ik ontleen aan Ronald
Grimes, wijzen op de (bewuste) creatie van een nieuw ritueel.m' De reinventi-
on duidt hier op het binnenbrengen van het gregoriaans in een context waarin
het vanuit de oorsprong gedacht niet thuis is.21» Hierdoor ontstaan nieuwe
interferenties en verandert het gregoriaans. Deze verandering ligt niet op het
vlak van de vorm, we zien juist dat de oude vormen gerecontextualiseerd wor-
den, maar op het vlak van de betekenisgeving of toe-eigening. Het traditione-
le gregoriaans blijkt te functioneren als een hermeneutisch open ruimte, die
door zowel zangers als luisteraars op eigen wijze met betekenissen ingevuld
kan worden. Het is overigens niet uitgesloten dat dit ook aan de hand is in de
liturgie en in liturgisch-concertante context. Daar is echter de public meaning

"  Zie  noot 11 ( !998), 204-209. Zo schrijft deze auteur op p.

. 208: 'De verkwisters die deze cultisch-muzi-Zie bijvoorbeeld: R. Grimes, Deeply into kale kostbaarheden (bedoeld wordt: de grego-the  bone.  Re-inventing rites  of passages.
riaanse gezangen [M.H.]) profaneren zijnBerkeley enz. 2000. 214:  '( . . . ) the notion that degenen die er op hun manier toe bijdragenrites are built on tradition is hal f a truth. The het gregoriaans te weren uit het liturgischother half is that rites of passage are constant- leven van alledag, hetzij simpelweg als gevolgly being reinvented in the very process of

being enacted.'  Zie ook hoofdstuk  3. van een gebrekkige ontwikkeling, een tenden-
tieus liturgisch fanatisme. pseudo-wetenschap-

w Dit buiten-liturgische spoor roept bij som- pelijke ijver gekoppeld aan modieuze gewich-
mige liefhebbers van het gregoriaans ergernis tigdoenerij  of op grond van een principiele
op. Zie bijvoorbeeld: G. Steinschulte, Over de afkeer van deze muziek, die ongetwijfeld niet
seculansatie van het gregoriaans: een nieuw by elk credo past.'
hoofdstuk in zijn geschiedenis, in: TvGreg 23
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meer dominant aanwezig: de context, die in sterke mate bepaald wordt door de
aanwezige gemeenschap, schept betekenis.

4.42 Participatie
Een tweede themaveld betreft het in de Liturgische Beweging en de post-
Vaticaanse liturgievernieuwing dominante concept participatie. Binnen dit
themaveld moeten we onderscheid maken tussen de koren of schola's ener-
zijds, waarbij participatie met name betrekking heeft op het deelnemer of lid
zijn van een min of meer vastomlijnde groep (schola, koor), en kerkgangers-
luisteraars anderzijds, waarbij participatie wijst op het deelnemen aan een ritu-
eel-muzikale performance.  Bij de gregoriaanse schola kunnen we spreken van
een tribe (Maffesoli) of sound group (Blacking). Direct verbonden met de per-
formance zijn de al eerder genoemde tendensen van musealisering en estheti-
sering en de paradoxale exclusiviteit van het gregoriaans naar vorm en inhoud.

4421 Het koor als groep

Participatie is in de Liturgische Beweging steeds bezien vanuit de gemeen-
schap: de vernieuwing van de liturgie was erop gericht dat de gehele gemeen-
schap kon deelnemen. Terecht wees Paul Post erop dat in kerkelijke kringen
gemeenschap geidealiseerd is: men zag vooral de traditionele gemeenschap
waarin mensen elkaar kennen, waarin lief en leed gedeeld worden en geloof
wordt doorgegeven van generatie op generatie.m Dit statische beeld van
gemeenschap gaat voorbij aan de feitelijke realiteit, waarin (deel-)gemeen-
schappen ontstaan rondom een gebeurtenis (doop, huwelijk, uitvaart), een aan-
leiding (dodenherdenking. stille tocht bij zinloos geweld) of een evenement
(concert, vespers). Steeds is er sprake van 'communities' (meervoud!), waarin
mensen elkaar ontmoeten in een gedeelde interesse. De Franse socioloog
Michel Maffesoli duidt dergelijke groepen aan als tribes en spreekt van neo-
tribalisme dat de beweging van individualisering omkeert.z': De tribes kenmer-
ken zich door 'shared emotion and open communal relationships.'Iii Ondanks
de openheid van de groep en een zekere onstabiliteit, is er 'strict conformity
among its members'.214 Het verschil met een subcultuur of een 'gang', is dat je
van de ene naar de andere tribe kunt overgaan. In het dagelijks leven nemen
mensen deel aan verschillende tribes, waarin zij steeds weer andere rollen spe-
len.:15 Belangrijk ten slotte is dat tribes ontstaan in de pedormance. De tribes

:"  Post, Een ideaal bevraagd. :" Maffesoli. The time of"the tribes, 12.

m M. Maffesoli, The time Ofthe tribes. The 31' Maffesoli. The time qfthe tribes, 15.
decline of individualism in mass society                              w Maffesoli. The time of the tribes.76.
(Theory, Culture & Society). Londen enz.
1996. Vertaling van: Le temps des tribus.
Parijs 1988.



196 TOE-EIGENINGEN VAN TRADITIE

bestaan met name op het moment dat de gezamenlijke passie of interesse
gedeeld en uitgewisseld wordt. 216

Het concept tribe van Maffesoli kunnen we toepassen op de gregoriaanse
schola. De zangers van de SCA en het GKU vinden elkaar in het zingen van
het gregoriaans. Deze gedeelde passie is in staat mensen van heel verschillen-
de achtergrond en leeftijd bij elkaar te brengen. De schola is wie zij is op het
moment dat zij zingt: door het gregoriaans te zingen (pe,formance) wordt de
groep een schola. De grenzen van de groep zijn open: nieuwe leden kunnen
aansluiten, wie zich niet meer ten volle herkent in de groep, vertrekt. Het
gedrag van de zangers wordt bepaald door een reeks van ongeschreven regels
die betrekking hebben op het stemgebruik, gehoorzaamheid aan de dirigent,
houdingen tijdens het zingen. Bij de SCA zijn de regels streng, ze worden
geregeld ingeoefend en hebben, zo lijkt het, niet alleen hun impact op het
gedrag van de zangers, maar ook op de 'sfeer' tijdens de vespers: door de
strenge regels ontstaat tijdens het zingen van de vespers en metten een 'sacra-
le sfeer' en toont de schola zich als een gemeenschap van monniken.

Een ander perspectief op de schola als groep wordt geboden door de etnomu-
sicoloog John Blacking. Hij spreekt van sound  groupst  'a group of people who
share a Common musical language, together with common ideas about music
and its uses. Blacking's concept wijst vooral op de wijze waarop muziek'217

betekenissen genereert: dit gebeurt altijd binnen de grenzen van een sound

group. Voor wie zich niet inlaat met de wereld van het gregoriaans, waarvan
de schola het centrum is, heeft dit repertoire geen betekenis. Binnen de gren-
zen van de sound group deelt men de interesse en fascinatie voor het gregori-
aans en krijgt dit repertoire betekenis als zingevend kader. In dit verband citeer
ik J. Smit die schrijft over het Leids Gregoriaans Koor:

Deze heterogene groep mensen wordt hecht verbonden door het Gregoriaans.
leder haalt er voor zich het eigene uit. Voor de een is dat religieuze verdieping,
voor een ander weer iets meditatiefs dat hij jaren ver van huis heeft gezocht in
Oosterse culturen, terwill het ook dicht bij huis te vinden was. Een derde valt
voor de muzikale bekoring die uitgaat van deze eerbiedwaardige oude en
heerlijk frisse muziek. Voor allen is het een bron van inspiratie, een gezamenlijk
opgaan in emoties die al vele eeuwen mensen bezighouden. 218

' Maffesoli, The time of the tribes, 21. Dutch charismatic church. Amsterdam
2001,112-113."' 1. Blacking, Music, culture, and experience.

Selected papers (R. Byron. ed.). Chicago  " J. Smit, Uit het koor geklapt, in: TvGreg  15
1995,232. Zie ook: R Versteeg, Draw me ( 1990)  139-141,139.
close. An  ethnography  of experience  in a
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De Amsterdamse antropoloog Peter Versteeg heeft in zijn proefschrift over de
Fineyard church de sound group als 'betekenis-gemeenschap' verder uitge-
werkt door dit concept te verbinden met muzikaal genre.m Genre kunnenwe,
naar een definitie van Franco Fabbri, omschrijven als een geheel van muzika-
le gebeurtenissen (reele en mogelijke) waarvan het verloop wordt bepaald door
een geheel van vastgestelde regels.220 Deze regels hebben niet alleen betrek-
king op woord-toon-verhouding, melodievorming, ritme, stemgebruik en der-
gelijke, maar ook op sociale verhoudingen, gedrag van uitvoerders en luiste-
raars, productie en ideologisch kader.221 De benadering van Versteeg lijkt mij
vruchtbaar voor het inzicht in het gregoriaans als genre en de schola als sound

group. Daarom ga ik op vier aspecten van het gregoriaans als genre nader in.
Ten eerste kunnen we vaststellen dat het gregoriaans zich sterk onderscheidt

van andere genres. Weliswaar deelt het gregoriaans muzikale kenmerken met
andere genres, maar er zijn in de huidige muzikale praktijk geen andere
muzieksoorten die zich onderscheiden door de combinatie van modaliteit, vrije
ritmiek, enkelstemmigheid, Latijnse tekst en het voorkomen van zowel een syl-
labische als een melismatische stijl. Deze eigenheid maakt dat het gregoriaans
geen toegankelijke muziek is. Bovendien kan hierdoor een (muzikale) contrast-
ervaring ontstaan. Hierboven wees ik al op de alteriteit van het gregoriaans,
vanuit het concept genre wordt duidelijk dat deze alteriteit mede opgeroepen
wordt door de formele regels die de eigenheid van het gregoriaans bepalen.

Ten nveede wordt de betekenisgeving in sterke mate bepaald door de
gedragsregels die met het gregoriaans verbonden zijn. In welk kader het gre-
goriaans ook tot klinken komt, steeds resoneert de oorspronkelijke liturgische
context. Dit heeft invloed op de kleding die de zangers dragen, de houdingen
tijdens het zingen (zitten, staan, buigen, knielen), het achterwege laten van
applaus en het bewaren van stilte tussen de gezangen in. Van de luisteraars
wordt geen activiteit verwacht: indien zij dat willen, kunnen ze bij de geEigen-
de gezangen meezingen en eventueel opstaan en buigen in navolging van de
schola, maar nodig is dat niet. De schola is de eerste uitvoerder van de gezan-
gen, de luisteraars zijn secundain

Ten derde is er het verwachte klankbeeld: het gregoriaans wordt in de eer-
ste plaats geassocieerd met mannen. Weliswaar wordt het ook gezongen door
vrouwen (in kloosters tn daar buiten), maar dit is altijd opmerkelijk en door-
breekt de verwachtingen. Dit hangt samen met het ideologisch kader: het gre-

  Versteeg, Draw me close, 117-120. Exeter 1982, 52-81. Definitie van genre op p.
52:  'a set of musical events (real or possible)

m F.  Fabbri. A theory of musical genres:  two whose course is governed by a definite set of
applications. in: D. Horn en R Tagg. Popular socially accepted rules.
music  perspectives.  Papers from The  First
Internationat Conference on Popular Music .1 Fabbri, A theory of musical genres,  54-59.
Research,  Amsterdam,  Juni   198 1.  Guteborg en Versteeg, Draw me close. 117.
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goriaans wordt verbonden met het verleden en de traditie, met de wereld van
monniken. De alteriteit die bemiddeld wordt, wordt gedragen door waarden als
authenticiteit en continuTteit met de traditie. Hierdoor is de bemiddelde alteri-
teit in zekere zin tijdloos, zij staat buiten de tijd en zet zich af tegen de waar-
den van de moderne samenleving.

Ten vierde kunnen we vaststellen dat er dankzij de paleografie en de semi-
ologie en de ontdekking van het gregoriaans als 'oude muziek' vrijheid heerst
met betrekking tot de 'productie' en uitvoering van het gregoriaans. Het keurs-
lij f van de methode van Solesmes en de Editio typica is vervangen door expe-
rimenten inzake stemgebruik en ritmiek en het uitvoeren van locale repertoires
en gerestitueerde melodie8n.

Samenvattend kunnen we opmerken dat ook vanuit de benadering van het
gregoriaans als genre blijkt dat met name de ideologie die het gregoriaans ver-
bindt met het verleden en de traditie, dominant is. In combinatie met de muzi-
kale eigenheid van het gregoriaans wordt hierdoor een 'andere wereld' opge-
roepen. Deze alteriteit is bepalend voor de sacraliteit die door het gregoriaans
bemiddeld wordt.

Participatie aan het gregoriaans betekent in elk geval voor de zangers het
toelaten van en deelnemen aan de alteriteit op het moment van de performan-
ce. Deze laatste toevoeging is van belang: als het zingen stopt en het ritueel
volvoerd is, kan er weer spot zijn, kunnen de zangers zichzelf betitelen als
'heidenen':22, kan er gegeten en gedronken worden en is de aan het gregoriaans
verbonden sacraliteit uit het vizier verdwenen.

4.421 Participatio actuosa
Tot nu toe beschouwden we participatie vanuit het perspectief van het koor of
de schola.  Er is echter ook het perspectief van de vierende gemeenschap,  van
de luisteraars-kerkgangers. De Constitutie over de liturgie heeft met name dit
perspectief op het oog als zij spreekt over participatie. De Constitutie spreekt
van plena, conscia atque actuosa participatio (SC 14), daarmee uitdrukkend
dat de liturgie niet langer een viering voor, maar een viering van de verzamel-

de gemeenschap is.
223

"  Zie noot 110. me aan de  liturgie herbekeken.  Honderd jaar
na  Pius  X en  veertig jaar na  het  Concilie:" voor een historische positionering en inhou-
(Nikt-reeks 50). Leuven/Voorburg 2004,105-

delijke uiteenzetting van het begrip actieve 123. Zie ook: J. Lamberts, De vernieuwde
participatie, zie: J. Lamberts, Active participa- liturgie van de eucharistieviering en de actie-tion as the gateway towards an ecclesial litur-

ve deelneming. Leuven  1985. S. Schmid-
gy. in: C. Caspers en M. Schneiders (eds.), Keiser, Aktive Teiinahme: Kriterium gottes-Omnes circumadstantes. Contributions dienstlichen  Handeins  und  Feierns:  zu  dentowards a  history of the  rol  of the  people  in
the hturgv. Kampen 1990, 234-261.  L. Voy6, Elementen eines Schlusselbegri#es in

Geschichte und Gegenwart des 20.
Het begrip participatie in de sociologie en de Jahrhunderts (dissertatie Luzern  1984).  Bernverwachtingen ten aanzien van rituele praktij-
ken. in: J. Lamberts (red.), De actieve deelna- enz. 1985 (2 delen).
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Hoe moeten we dit 'volledig, bewust en actief deelnemen' waarom de
Constitutie vraagt, begrijpen? De liturgische vernieuwingsbeweging van de
twintigste eeuw legde het accent met name op meedoen, meezingen, meebid-
den. Thans verstaan we participatie meer als de mogelijkheid dat de deelne-
mers aan de liturgie zich betrokken voelen, zich engageren met wat gezegd,
gebeden en gezongen wordt. De Franse theoloog Louis-Marie Chauvet wijst
erop dat we in de vernieuwing van de liturgie sterke nadruk hebben gelegd op
de 'buitenkant' van de participatie, terwijl juist engagement en toe-eigening
(Chauvet: l'inttinorisation) fundamentele voorwaarden zijn voor deelname
aan de liturgie.114 Ad de Keyzer wijst er in zijn boek over de misliturgie op dat
participatio actuosa in het Duits vertaald wordt als: tatige Teilnahme, daad-

werkelijke deelname. Deze vertaling zet ons op een ander spoon Ik citeer De
Keyzer:

Daadwerkelijk deelnemen duidt op een bredere wijze van 'doen' dan het
woord 'actief' oproept. Daadwerkelijk wil zeggen: feitelijk, metterdaad. Dit
heeft naast een actief aspect ook een passieve lading: je kunt ook op een
passieve wijze 'doen', bijvoorbeeld door aanwezig te zijn, door te horen en te

ontvangen, door te kijken, door stil te zijn. 225

De wijze waarop De Keyzer participatie omschrijft, schept ruimte voor de
kerkgangers-luisteraars: zij nemen doorgaans niet actief deel aan het gregori-
aans, maar zijn luisterend en ontvangend aanwezig. Dit geldt voor de drie in
dit hoofdstuk beschreven contexten (liturgie, liturgisch-concertante context,
concert), maar er is wel, naar ik aanneem, een verschil in de mate waarin l 'in-
tiriorisation (Chauvet) plaatsvindt. We begeven ons hiermee op het vlak van
de persoonlijke identiteit. In alle drie de contexten verwijst het gregoriaans
naar het verleden en de traditie, maar in de liturgie zal een groot deel van de
kerkgangers het gregoriaans erkennen als onderdeel van de traditie waarin
men zelf staat; bij een concert is deze identificatie in mindere mate aanwezig.
Het afnemen van de identificatie kunnen we beschrijven als een proces van
musealisering en esthetisering: de ervaring van alteriteit wordt sterker naarma-
te de afstand tot het gregoriaans groter wordt.

"' A. de Keyzer, Ga met onsjouw weg214 L.-M. Chauvet, La liturgie demain: essai de
prospective, in: P de Clerck (ed.), La liturgie. Opbouw. belekenis en vormgeving van de
lieu thdologique Parijs 1999. 201-229,206- euchanstie. Kampen 2001, 123. Zie ook:
214. Idem, Gewijd tot een heilig priesterschap.

Actieve deelname volgens Vaticanum 11 en
erna, in: Tqdschrip voor liturgie  87 (2003)
266-275.
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4.4.2.3 Exclusiviteit en inclusiviteit

De spanning tussen participatie en identificatie die uit het bovenstaande naar
voren komt, kunnen we ook omschrijven als de spanning tussen vorm en
inhoud. Bij afnemende identificatie, met name in het concertcircuit, blijft men
participeren aan de vorm, maar neemt men afstand van de inhoud van het gre-
goriaans. Om inzicht te krijgen in de verschuivingen hierin kan het begrippen-

paar inclusiviteit (open. gastvrij, uitnodigend) en exclusiviteit (de eigen iden-
titeit staat voorop) van dienst zijn.22« Toegepast op vorm en inhoud zijn in elk
geval in theorie vier verschillende configuraties mogelijk:

Vorm exclusief Vorm inclusief
Inhoud exclusief         A                      B

Inhoud inclusief          C                      D

Een voorbeeld van rituele vormen met een exclusieve vorm en inhoud (A) zijn
de rituelen van de vrijmetselarij of het orthodoxe jodendom. Taiz6vieringen
zijn een voorbeeld van een inclusieve vormgeving, maar een exclusieve
inhoud (B). Configuratie C (exclusieve vorm, inclusieve inhoud), die wat min-
der voor de hand ligt, vinden we wellicht in de rituelen en leefpatronen van het
boeddhisme. Configuratie D ten slotte (vorm en inhoud zijn inclusief) treffen
we aan in bepaalde vormen van meditatievieringen. Het gregoriaans valt onder
configuratie A: het is moeilijk toegankelijke muziek, vreemd aan de gangbare

genres in onze cultuur en bovendien onvervreemdbaar verbonden met de
rooms-katholieke liturgie. Als zodanig is het een exclusieve uiting van de
rooms-katholieke identiteit. Lange tijd heeft het gregoriaans ook zo gefuncti-
oneerd. In de eerste helft van de twintigste eeuw stond het door Rome voorge-
schreven gregoriaans, dat gebaseerd was op de oude middeleeuwse hand-
schriften, niet alleen ten dienste van liturgie en kerkmuziek, maar ook van de
omvorming van het katholieke leven, dat zich steeds meer ging onderscheiden
van alle levensvormen die door de katholieken zelf als profaan, seculier, cal-
vinistisch, liberaal of in elk geval als niet specifiek katholiek beschouwd wer-
den. Het gregoriaans was een constituerende factor en onderdeel van de katho-
lieke identiteit. Deze functie van het gregoriaans stelde ook eisen aan het gre-
goriaans zelf Dit uitte zich in de voortdurende nadruk op de gewenste eenheid
in melodie, uitspraak van de tekst en uitvoeringswijze van het gregoriaans. 227

  Zie hiervoor: G. Dekker en G. Heitink. jongeren, jongvolwassenen en de kerk, in:
Santen op de goede Weg? Een pleidooi poor G. Heitink en H. Stoffels (red.). Met zo'n
een eigenti/dse kerk. Baarn 2002,89vv. kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven.
J. Hendnks, Op weg naar de herberg. Bouwen Baarn 2003,113-129, met name 127-129.
aan een open kerk, Voorbeelden, voorwaarden. Hoondert. Gregoriaans  in  de  steigers.
aanpak, grenzen. Kampen 2002. 122-130.

125-128.
S. Miedema. Ze hebben het geloof al. Over
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Thans echter heeft zich een verschuiving voltrokken: door het afnemen van de
identificatie met de traditie waarin het gregoriaans vanuit zijn oorsprong thuis-
hoort, is de inhoud niet langer meer exclusief, maar inclusief (configuratie C).
De vormgeving blijft exclusief, dit bepaalt de hierboven genoemde alteriteit,
de inhoud blijkt een hermeneutisch open ruimte die op eigen wijze gevuld
wordt met betekenissen. De Nijmeegse cultuur- en godsdienstpsycholoog
Jacques Janssen spreekt in een fascinerend essay over de werking van het gre-
goriaans als het 'moduleren van de stilte'.12, De aantrekkingskracht van het
gregoriaans kan, aldus Janssen, toegeschreven worden aan het golvende ritme,
de gelijkmatige beweging van de muziek. Hij haalt hierbij Suzanne Langer
aan, die de werking van muziek in het algemeen toeschrijft aan het feit dat het
een pure vorm is, die geen betekenis voorschrijft en daardoor ruimte laat aan
eigen interpretaties en gevoelens.

4.43  Balans: toe-eigeningen
We hebben gezien dat het gregoriaans zowel kan verwijzen naar het verleden en
alteriteit, als kan verbinden met de lange duur van de traditie. Bovendien biedt
het ruimte tot verschillende wijzen van identificatie en betekenisgeving. Het
geschetste beeld is complex en wellicht ook enigszins verwarrend. Meerdere
malen zijn we bij de uitwerking van de twee themavelden 'traditie en verleden'
en 'participatie' gestuit op toe-eigeningen van het gregoriaans in de huidige cul-
tuur. Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw is het gregoriaans in verschil-
lende, nieuwe contexten terecht gekomen: de Nederlandstalige en Latijnse litur-
gie na Vaticanum II, de liturgisch-concertante context en het concertcircuit. We
hebben gezien dat de toe-eigeningen in deze contexten van elkaar kunnen ver-
schillen: van musealisering (in de Nederlandstalige liturgie), aanpassing (in litur-
gisch-concertante context) tot het afstand nemen van de inhoud van het gregori-
aans waardoor een hermeneutisch open en inclusieve ruimte ontstaat (concert).229
Van belang is nu te zien dat deze verschillende toe-eigeningen naast elkaar
bestaan en elkaar ook kunnen beYnvloeden. De beschreven tendensen houden
zich niet aan de grenzen van de rituele kaders. Met andere woorden: ook in de
liturgie kan een verschuiving optreden van exclusieve naar inclusieve inhoucl
kan de ervaring van alteriteit sterker worden en de identificatie met de traditie

" J. Janssen. Het moduleren van de stilte. (Geestelijke Volksgezondheid deel 2-53).
De magie van het gregoriaans, in: Streven 63 Nijmegen 1998,42-60.
(1996) 11-23. De eerdere Duitse versie ver-                2.9
scheen in: H.G. Heimbrock & H. Streib Op analoge wijze komen we verschillende

betekenisgevingen tegen bij de muziek vanCHrsg.). Magie. Katastrophenreligion und J.S. Bach. Zie hiervoor: A. Vernooij, Bach enKritik des Glaubens. Eine theologische und de muziek. Bach en de rooms-katholieke
religionstheoretische Kontroverse um die Kraft
des Works. Kampen  1994,285-296. Janssen

muziek, in: I Akerboom e.a., Bach en de
theologie.  Een  verkenning van geloof en

nam zijn essay nogmaals op in de bundel:
gevoel. Nijmegen 2001.40-64,61.j. Janssen, Nederland als religieuze proeftuin
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waarmee het gregoriaans verbonden is, afnemen. De liturgisch-concertante con-
text neemt in dit proces een middenpositie in. Daar wordt de traditie van het gre-

goriaans op zodanige wijze toegeeigend dat men in het heden dit repertoire als
zinvol kan beleven, opdat het voor de toekomst behouden zal blijven.

Onderzoeksgegevens
A-1 TIJDSCHRIFTENONDERZOEK

Gregoriusblad Gregoriusblad
Het Gregoriusb/ad werd opgericht in 1876 onder de titel:

Sint Gregoriusblad. Tijdschrift tot bevordering van kerke-
l#ke toonkunst. Aanvankelijk verscheen het Gregoriusblad 49  -
tweemaandelijks. Bij de tweede jaargang werd de

--

frequentie zes-wekelijks. Vanaf 1878, de derde jaargang,
kwam het Gregonusb/ad maandelijks uit. Thans verschijnt
het blad vier maal per jaar.                                                            
Het Gregoriusblad biedt historische, musicologische en
beschouwende bijdragen inzake kerkmuzikale onderwer-

pen. Daarnaast bevat het blad jaarverslagen van diocesa-

ne afdelingen van de met het blad verbonden Gregoriusvereniging, rubrieken met
nieuws en activiteiten, besprekingen van boeken,
partituren en Ip's/cd's. De achtereenvolgende hoofdredacteuren legden hierin elk hun
eigen accenten, die ik elders als volgt typeerdeilo:

januari  1876 - februari 1908 M.J.A. Lans

Hervorming en verbetering van de kerkmuziek (gregoriaans en meerstemmig
kerkmuziek)  in  de lijn  van het Provinciaal Concilie van  1865.

maart 1908 - augustus 1918 W.RH. Jansen

Propaganda voor en onderricht in het gregoriaans volgens de nieuwe
Vaticaanse edities.

(september - december 1918 A. Smijers - interim)
ianuari  1919 - juli 1948 C. Huigens
Bevordering van de kerkmuziek, met name het gregoriaans, door een krachtig

n° Zie de artikelenreeks die ik wijdde aan de Waesberghe en Kahmann). Het laatste deel in
achtereenvolgende hoofdredacteurs van het deze reeks werd geschreven door A. Vernooij:
Gn,goriusblad: GB 124 (2000) 82-88 (Lans); Zingen is liturgie. Ad Blijlevens, hoofdredac-
ibidem 131-134 (Jansen); ibWem 198-203 teur 1989-2001, in: GB 125 (2001) 238-242.
(Huigens); 125 (2001) 22-27 (Vollaerts en Met ingang van 1 juli 2001 ben ik zelf hoofd-
Voncken); ibWem 75-78 (Smits van redacteur van het Grrgonizsblad.
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propaganda-offensief: vormende en 'opvoedende' artikelen, verslagen van cursussen
en zangersdagen. Daarnaast veel aandacht voor de Utrechtse Kerkmuziekschool.

(augustus - december 1948 J. Duijves - interim)
januari   1949  -  mei 1953 J.WA. Vollaerts
Vakblad voor kerkmusici, minder het blad van de Gregoriusvereniging en meer een
tijdschrift met een eigen doelstelling.
iuni   1953  -  mei 1959 J.J.H. Voncken
Vakblad voor kerkmusici met een steeds groter wordende afstand tot de praktijk van
de kerkmuziek.
iuni  1959 - juni 1967 J.MAR Smits van Waesberghe
Op de hoogte houden van de lezer met betrekking tot nieuwe en oude composities,
vakliteratuur en vaktijdschriften; musicologische benadering.
juli 1967 - december 1988 B. Kahmann
Reflectie op de ontwikkelingen in liturgie en kerkmuziek in heden en verleden.

januari 1989 - juni 2001 A.J.M. Bliilevens
Kritische reflectie op de pm#jk van liturgie en kerkmuziek, 'zingen is liturgie'.

Tijdschrift voor Gregoriaans                                                                                                                ,*.
Het  TUdschrift voor Gregodaans is de voortzetting van  het              C.-=

in 1976 opgerichte tijdschrift Kerkoraa/.23' Dit tildschrift                                           '         '              "
-  , 1.1$1161411111, 'I,  .   .;ontstond als mededelingen- en nieuwsbulletin van het

Sint Jozefkoor in Helmond. Rondom dit blad ontstond, .·i."I' r'82/3  '.' ,/'; '  .   .' . ..f
193«felitij#Eiliti B.I..'..5al vanaf het begin, een kring van liefhebbers van het

gregoriaans, die zich aanduidde met de naam Amici ..:.-· :   ....    ·.. - -'t--, "r .  C

Cantus Gregorian22 en die nauw verbonden was met =i' ....7  ..  '.-  € .  -7-:.-
het Wardcentrum. Bestond de eerste jaargang nog uit r'Fg 1.':.t-, ·j':::trii
gestencilde blaadjes, vanaf de tweede jaargang  in  1977 '12:-         .'„    :le" ..:.,.,. ' .,--,   
werd het gedrukt. Kerkoraa/ werd vanaf dat jaar het WAr r<44+0-tr
officiale contactorgaan van de Amici Cantus Gregoriani
en richtte zich op een bredere kring dan alleen het Jozefkoor.213 Vanaf 1979 kwam
Marie-Louise Egbers in de redactie van het tijdschrift en in het bestuur van de Amici.

Zij is nog steeds een van de kernleden van de Amici, redactielid van het tijdschrift, een
belangrijk cursusleidster in Nederland en stimulator van het gregoriaans en de semio-
logie. In 1984 werd besloten tot een nieuwe naam voor het blad: fidschrift voor
Gregoriaans. Het aanvankelijke koorblad groeide uit tot een landelijk tijdschrift. De eer-

w J. Leenen, Van Kerkoraal naar Tijdschrift noodzaakt door de ontwikkelingen in hun
voor Gregoriaans, in: TvGreg 26 (2001) 5-9. parochiekerk op te komen voor het

232 I Tromp, Vijftien jaarAmici: inleiding, in: Gregoriaans.' (p. 19)

TvGreg 15 (1990) 18-19. Tromp gaat hier in m Zie Ook: T. Tromp,  15 jaar Amici Cantus
op de rol van Theo Driessen, onderwijzer en Gregoriani  III  (slot),  in:  TvGmg  15  (1990)
muziekpedagoog in Helmond. Leerlingen van 135-138.
Driessen richtten in 1976 de Amici op, 'ge-
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dere verbondenheid met het Jozefkoor is verdwenen. In het colofon staat vermeld:
'Het Tijdschrift voor Gregoriaans is een uitgave van de Stichting Amici Cantus

Gregoriani en richt zich op allen, die zich verbonden weten met het gregoriaans.'
In een globaal overzicht van de eerste 25 jaargangen (1976-2000) onderscheidt Marie-
Louise Egbers drie periodenm: 1976-1985. de periode waarin het tijdschrift nauw ver-
bonden was met het Jozefkoor, de vriendenkring daarom heen en het Wardcentrum;
1986-1988, een tussenstadium waarin de Amid en het Wardcentrum elk hun eigen
weg gingen, de redactie bestond met name uit mensen van het Jozefkoor; 1989-2000,
de redactie werd breed samengesteld met specialisten (zowel musicologisch als prak-
tisch-musicerend) op het gebied van het gregoriaans, het tijdschrift groeide uit tot een

professioneel en gespecialiseerd blad. Ik beperk mij tot de derde periode (uitgebreid
tot en met 2002), met name omdat in de eerdere periode het tijdschrift niet of nauwe-

lijks functioneerde als  landelijk podium.  Pas vanaf  1989  kunnen we het Tijdschrift voor
Gregoriaans beschouwen als een platform waarop het gregoriaans zoals dat in

Nederland beoefend wordt, zich presenteert, waar discussies plaatsvinden en ontwik-
kelingen zichtbaar worden. 235

A-2 GREGORIAANSE SCHOLA'S IN DE CONTEXT
VAN PAROCHIE EN LITURGIE -
een peiling in het Tijdschrift voor Gregoriaans
1989-2002

- Schola Cantorum van de Willibrordusparochie in Oegstgeest
In 1989 vierde deze schola haar 50-jarig jubileum. De schola werd opgericht door een
kapelaan die goede contacten had met de benedictijnen van de Paulusabdij in
Oosterhout. De schola telt 22 leden, variarend van 30 tot 75 jaar en verzorgt twee
maal per maand een viering: op zondag een hoogmis volgens de Romeinse ritus met
'actieve volkszang'; op zaterdagavond een 'luisterdienst voor degenen die in alle nist
naar zowel de vaste als de wisselende Gregoriaanse zangen willen luisteren. :236

- Schola St. Vitus in Hilversum

Werd opgericht  in  1968 'naar aanleiding van een enqu6te  in 1967 gehouden onder de

parochianen van de Vitus. Uit de enquae bleek dat vele parochianen behoefte hadden
aan zo eens in de paar weken een gregoriaanse mis.'23' Het lijkt erop dat deze schola een
voor-Vaticaanse cultuur in stand houdt: de leden zingen in toog en superplie, elke eerste

zaterdag van de maand zingt de schola een lof met rozenhoedje voor de priesterroepin-
gen, in de advent en veertigdagentijd zingt de schola op enkele zondagen de vespers.

m M.-L.  Egbers, Het tijdschrift de jaren door, m J. v.d. Poel, De Schola Cantorum van de
in: T,·Greg 26 (2001) 10-11. Willibrordusparochie in Oegstgeest, in:

TvGreg 15 (1990) 30-33, citaat op 33.m Zie voor de typering van een tijdschrift als
'platform' hoofdstuk 2 (methode). m B, Bonhoffer, Schola St. Vitus in Hilversum

op beginnerscursus, in: TvGreg  16 (1991)  39-
41, citaat op 39.
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- Tilburgs Gregoriaans Koor
Het TGK werd opgericht in 1969 en is een bovenparochiale schola.238 Over de oprich-

ting lezen we in het Gregoriustlad: 'In Tilburg werd een actie ondernomen, aangekon-
digd en ingeleid in de pers, om te komen tot specialisatie bij de kerkkoren en met
name tot de oprichting van een stedelijk gregoriaans koor. Aanleiding daartoe was de
malaise op veel kerkkoren. ;239

- Schola Cantorum Twente
Deze  schola werd opgericht  in  1970 en is bovenparochieel.240 Context van de oprich-

ting was de dreigende afschaffing van de gregoriaanse zangcultuur in vele Twentse

parochies. De schola verzorgt jaarlijks ongeveer tien eucharistievieringen en soms een
vesper.

241

- Schola Cantorum Leeuwarden
Deze  schola werd opgericht  in 1976, vanuit de behoefte het gregoriaans te bewaren.
'Met de invoering van de volkstaal in de liturgie in het midden van de zestiger jaren
was - zoals in zoveel parochies elders in ons land - ook in Leeuwarden de beoefening
van het gregoriaans sterk op de achtergrond geraakt. Vaste gezangen hoorde je een
enkele keer nog in de vasten of in de advent, maar de propriumgezangen waren nage-
noeg geheel verdwenen. ,242

- Schola Cantorum 's-Heerenberg
Omdat in de St. Pancratiuskerk te 's-Heerenberg het gregoriaans een steeds beschei-
dener rol ging spelen,  kwam  in 1989 vanuit het kerkkoor het initiatief om een schola
op te richten die zich uitsluitend met het gregoriaans zou bezighouden. Deze schola
beperkt zich tot vespervieringen.243

- Seniorenkoor van de Gerardus Majella te Utrecht
Lange tijd werd het gregoriaans in deze parochie verzorgd door leden van het Utrechts
Studenten Gregoriaans Koor. Pastoor Mensink hierover: 'Omdat de keuze van de
muziek voor de zangers een uitdaging moest zijn, was het voor de gelovigen meestal
niet een feest van herkenning. Zelfs de vaste gezangen konden niet worden meege-
zongen omdat ze veelal onbekend waren.' Nu verzorgt het bestaande seniorenkoor
(mannenkoor) een maal per maand een gregoriaanse viering:, enkele propriumgezan-
gen, aangevuld met van vroeger bekend repertoire. Mensink: 'Er wordt ook ingespeeld
op de gelovigen die daardoor, veel meer dan voorheen, mee kunnen zingen en dat
doen ze graag.

,244

"' E. Blomme, Over een koor, in: TvGreg 18 24' G. Goorhuis, Schola cantorum Nvente, in:
(1993) 78-81. TvGreg 16 (1991) 81-82.
239

GB 93 (1963) 263. 242 E. Prins, Schola Cantorum Leeuwarden, in:

TvGreg 21 (1996) 78-79.* Inter- of bovenparochiele schola's zijn ook
te vinden in: Dordrecht (Interkerkelijke Schola 23 S. Oosterbeek, Schola Cantorum
Cantorum Dordrecht en Omstreken, koorlei- 's-Heerenberg, in: TvGreg 16 (1991) 201-202.
der: B. Odijk, zic www.gregoriaansdordt.com), M G.  van der Laan, Parochietocht I: GerardusDen Haag (Interparochitle Schola Cantorum Majella te Utrecht, in: T,·Gmg 20 (1995)Den Haag, dirigent: A. Koopman). 25-31, citaten op 31.
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- Schola Gregoriana Sancti Lebuini (Deventer)
Opgericht op verzoek van de pastor van de Lebuinusparochie (Broederenkerk).

245

- Zuid-Gronings Gregoriaans Koor
Dirigent Ton Tromp schrijft over deze bovenparochiale schola: 'De leden van dit koor

zijn begonnen met het zingen van gregoriaans uit een soort gemis: al tientallen jaren
was het niet meer regelmatig gezongen in hun parochiekerk.

,246

- Schola Cantorum Achel

Koorzanger Paul Horbach schrijft over zijn ervaringen bildeze schola, die bestaat uit
circa 35 leden en min of meer zingt volgens de methode van Solesmes. Over de rei»
tities schrijft Horbach: 'Men begint met het zingen van 'Veni Creator Spiritus", waarna
de dirigent met weinig woorden en subtiele aanwijzingen leiding geeft aan de repetitie.

Er heerst een klimaat dat ik als "spiritueel" ervaar. De repetitie wordt altijd afgesloten
met het gezamenlijk zingen van onder andere "In manus tuas". ,247

A-3 GREGORIAANSE SCHOLA'S IN ALGEMEEN
RELIGIEUZE EN PROFANE CONTEXT -
bijzondere vieringen en concerten -
een selectie uit de pei-iode 2001-2002

- 10 november 2001

'Op zaterdag 10 november voert het Gregoriaans Koor Utrecht een bijzonder program-
ma uit in de Domkerk te Utrecht. Onder leiding van Anthony Zielhorst voert het koor

die dag het officie van Sint Maarten uit. In samenwerking met Ike de Loos van de vak-
groep Muziekwetenschap van de Universiteit Utrecht is een reconstructie gemaakt.'
Het programma bestaat uit vier onderdelen: 8.00u metten en lauden, 11.45u sext,
14.45u noon, 17.30u vespers.248

- 18 november 2001
Concert in de Paterskerk te Weert door de Schola Cantorum van het Ward-Instituut
onder de titel Gregoriaans door de eeuwen heen - ontwikkeling van de gregoriaanse
gezangen vanuit de moedertoon re. 249

- 27 januari 2002
De Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en Omstreken zingt de vespers van
Septuagesima in de Trinitatiskapel te Dordrecht.250

"s J. Bernards, Schola Gregoriana Sancti w E-mail-bericht van E. Wesselius (secretaris
Lebuini, in: TvGreg 21 (1996) 41-42. van het Gregoriaans Koor UtrechO in de dis-

cussiegroep -gregoriaans', 28 oktober 2001.
M T. Tromp, Geachte redactie... in: TvGreg 26
(2001) 12-13, citaat op 12. 2*E-mail-bericht van G. Steeghs in de discus-

siegroep 'gregoriaans', 25 oktober 2001.w R Horbach, Geraakt door het gregoriaans,
in: TvGreg 27 (2002) 138-145, citaat op 142. 210 Notitiae Gregorianae (nieuwsbriefvan het

Platform Gregoriaans) aftevering 20 (septem-
ber 2001).
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- 27-31 maart 2002
'De paastijd vormt het hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Dit komt tot uitdrukking in het
indrukwekkende karakter van de liturgische gezangen voor de goede week. Het
Gregoriaans Koor Utrecht zet een meer dan dertig jaar oude traditie voort door tussen

woensdag 27 maart en paaszondag 31 maart tijdens diensten in Utrecht en Oss delen
van het paasrepertoire ten gehore te brengen.

'251

- 1 april 2002
Concert van de Vrouwenschola onder leiding van Wim Gosens in de Bonifatiuskerk te
Leeuwarden. 'In samenwerking met het ensemble Windt spelen wij een twaalfde
eeuws paasspel. Het spel is geschreven voor de stad Maastricht en wordt dan ook
wei het Maastrichts paasspel genoemd. Het spel bestaat uit antifonen, aangevuld met
melodieen uit een handschrift dat stamt uit Tours. *252

- 15 december 2002
Concert van de Schola Cantorum van het Ward-Instituut in de Abdijkerk van Thorn: de
muzikale en liturgische gebruiken in de oude adellijke abdij van Thorn, op basis van
het handschrift Officia Propria Nobilium Virginum Thorensium (geschreven tussen
1593-1614).253

A-4   VELDWERK BIJ HET GREGORIAANS KOOR
ULVENHOUT (GKU)

Het veldwerk bij het Gregoriaans Koor Ulvenhout strekte zich uit over de periode okto-
ber 2001 tot en met juni 2002. Reeds eerder, in april 2001, maakte ik kennis met dit

gregoriaans koor. In die periode maakte ik twaalf repetities mee en vier uitvoeringen.
De vierde uitvoering was een bijzondere, namelijk de deelname aan de historische

optocht door Breda bij gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad. Gedurende
het onderzoek interviewde ik de dirigent en vier zangers.
In de huidige vorm bestaat de schola ruim 25 jaar. Ook daarvoor bestond er in
Ulvenhout een gregoriaanse schola,  maar in of rond 1978 maakte de schola een nieu-
we start met dirigent Nico Jongenelen. Het GKU bestaat uit vijftien zangers, inclusief

de dirigent. De zangers variaren in de leeftijd van 50 tot 75 jaar. De meeste leden zijn
tussen de 60 en 70 jaar oud. Vier zangers zijn niet (meer) afkomstig uit Ulvenhout,
maar zijn toch - vanwege enthousiasme voor het gregoriaans - lid van het GKU.

zs' E-mail-bericht van E. Wesselius in de dis- Gregoriusblad 57 (1932) 287-295. Idem,
cussiegroep 'gregoriaans', 27 maart 2002. Kerstnacht-viering in de oud-adellijke abdij

van Thorn, in: ibidem, 314-319. 1 Valkestijg252 E-mail-bericht van G. van Gunst in de dis-
cussiegroep 'gregoriaans', 7 maart 2002. De muzikale en liturgische gebruiken in de

oude adellijke Abdij van Thorn, in: GB 111
"' E-mail-bericht van G. Steeghs in de discus- (1987) 216-222. I van Acht, CMRcia Pmpria
siegroep 'gregoriaans', 5 december 2002. Zie nobilium virginum Thorensium:  de muzikale
ook: I Smits van Waesberghe, Van een merk- en liturgische gebruiken in de oude adellijke
waardige voor-vigilie-viering van Kerstmis. abdq van lhom. 's-Gravenhage 1985.
Een gebruik in den ouden tijd te Thorn, in:
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Dirigent Nico Jongenelen ontving zijn opleiding tot dirigent gregoriaans van Marie-
Louise Egbers van de stichting Amici Cantus Gregoriani. Naast de dirigentencursus
volgde hij diverse specialisatiecursussen.

A-5   VELDWERK BIJ DE SCHOLA CANTORUM
AMSTERDAM (SCA)

Het veldwerk bij de SCA strekte zich uit over de periode juni 2001 tot en met juli 2002.
In die periode maakte ik twintig repetities en elf uitvoeringen mee (vespers of metten;
meestal als luisteraar, een enkele keer als zanger). Ook nam ik, als 'gast-scholalid',
deel aan het Internationaal Gregoriaans Festival in VAc (nabij Boedapest, Hongarije)
van 4-7 juli 2002. De schola verzorgde hier twee zogenoemde audities (kleine concer-
ten) en de 'metten'.
De SCA bestaat uit tien zangers, inclusief de dirigent. Van september 2001 tot en met
februari 2002 verbleef dirigent Eugeen Uven d'Abelardo voor een sabbatsperiode in
India. De functie van dirigent werd waargenomen door een van de koorleden: Hans
van Muijen. Tijdens de onderzoeksperiode verlieten twee zangers de schola, beiden
om muzikale redenen.
De zangers, mannen, varieren in de leeftijd van circa 30-55 jaar. Sommigen zijn al heel
lang lid, vanuit hun studententijd, anderen zitten nog maar enkele jaren bij de schola.
De meeste zangers zijn hoog opgeleid. Gedurende het onderzoek interviewde ik drie
zangers, de huidige dirigent254, en de oprichter en vorige dirigent Wim van Gerven.

A.6   OPKOMST VAN DE SEMIOLOGIE
IN NEDERLAND

1979

- Studiemiddag in Oosterhout rondom de vraag hoe de semiologische inzichten ver-
taald kunnen worden naar de praktijk van de gregoriaanse koren:SS Om deze vraag te
bestuderen roept de NSGV een 'Studiecommissie gregoriaans' in het leven.

-  Naar aanleiding  van het verschijnen  van het Gradua/e  Trip/ex in 1979, waarin naast
de gewone kwadraatnotatie twee handschrifttradities zijn opgenomen, laat Fons Kurris
in het Gregoriusblad zien dat de semiologie goed bruikbaar is in de praktijk.

256

- Uitgave van Basiscumus gregoriaans van E. Cardine, vertaald door pater Nico

m Zie ook: M. Hoondert, 'Het gregoriaans :" 1 Wilderbeek, Gregoriaans nu en in de toe-
heeft in mijn leven een loutering gebracht'. komst (1), in: GB 103 (1979) 241-246.
Gesprek met Eugeen Liven d'Abelardo, in: 2  A. Kurris, Het Graduale Triplex: weten-
GB 128 (2004) 22-26. Idem, -De liturgie zal ik schappelijk naslagwerk of praktisch zang-zeker missen'. Interview met Eugeen Liven boek?, in: GB 104 (1980) 241-254.
d'At,elardo, in: Tv(;reg 29 (2004) 33-36.
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Wesselingh van de Paulusabdij in Oosterhout. De Basiscursus en het Graduate Trip/ex
worden op de NSGV-studiedag van 1979 gepresenteerd.a,

1980

In het radioprogramma 'Kerk in meervoud' wordt aandacht besteed aan de

uitvoeringspraktijk van het gregoriaans. Het accent ligt op de semiologie. 258

1983

De NSGV organiseert een studiemiddag voor docenten gregoriaans.
259

1984

Studiedag op 17 november 1984 met werkwinkels over hoe te werken met onder
andere het Graduale Tdplex en het Graduate Lagal.zw

1985

De Gregoriusvereniging van bisdom Haarlem organiseert een studiedag over de

nieuwe inzichten inzake de gregoriaanse uitvoeringspraktijk:61

1991

Nederlandse vertaling van Semiologia gregoriana.
262

1992
263De NSGV geeft materiaal uit voor cursussen semiologie (notatie, modaliteit).

A-7   GREGORIAANS OP HET HOLLAND FESTIVAL
OUDE MUZIEK UTRECHT

De eerste editie van het Festival Oude Muziek vond plaats in 1982. Vanaf 1983 ver-
scheen jaarlijks een programmaboek met toelichtingen bij de thema's en concetten
van het festival. De programmaboeken vanaf 1983 tot en met 2002 werden doorgeno-
men. Tussen haaNes zijn de nummers van de betreffende categorieen toegevoegd.

(zie p. 172).

1983

Op woensdag 31 augustus zingt de Cappella Traiectina, het Vocaal Ensemble van het
Brabants Conservatorium en het Utrechts Studenten Gregoriaans Koor onder leiding

van Jan Boogaarts de Mariavespers van Joan Cererols (1618-1676). Een fragment uit
de toelichting: 'Goed beschouwd gaat het bij de Mariavespers van Cererols om een

reconstructie. De meerstemmige zettingen van Cererols zijn in de liturgisch correcte
vorm van een Mariavesper geplaatst, voorzien van een aanhef (initium), antifonen,

capitulum, versiculum en slotgebeden.' (p. 151-154) (1)

w A. Hollaardt, Gregoriaans nu en in de toe- 26  GB  108 (1984)  199. Zie ook paragraaf

komst (2), in: GB 103 (1979) 247-251. 4.2.2.2 en noot 89.

2" GB 104 (1980) 199-200. 26'GB 110 (1986) 177.

1" Op deze studiemiddag hield onder anderen w Cardine, Semiologie van het gregoriaans.
A. Kurris een lezing, zie: A. Kurris, Steun- Zie ook:  GB  115 (1991)  123.
punten en aantrekkingspunten in het gregori-
aans, in: GB 107 (1983) 22-37. 26  GB  116 (1992) 50.
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1984

- 'Gregoriaans' is aan van de thema's dit jaar. 'Het programma grijpt terug op de wor-
tels van onze westelijke muziek, de eenstemmige muziek en vooral het Gregoriaans.
Deze schat aan repertoire wordt (deels) tevoorschijn getoverd tijdens een speciale
serie dagelijkse concerten om 15.45u, een studiedag  over de uitvoeringspraktijk en
een volledig officie.' (p. 3) Het betreft hier het officie van het feest van Maria Geboorte,
gezongen door onder andere de SCA onder leiding van Wim van Gerven op vrijdag
31  augustus, van 0.15u tot 19.00u. (1)
- Op dinsdag 28 augustus zingt The Hilliard Ensemble het requiem van Ockeghem,
met enkele gregoriaans ordinariumgezangen ingevoegd, 'niet om een "authentieke"
ceremonie tot stand te brengen, maar om de keten van gregoriaanse melodiean, die
wordt ingezet door het Introitus en, vaak in versierde vorm, in de polyfonie als cantus
firmus aanwezig blijft, af te maken en zo een muzikale logica tot stand te brengen.'
(p. 70) (2)

1986

- Op zondag 31 augustus geeft de SCA een concert binnen het thema 'droevige
muziek'. De schola laat enkele onbekende gezangen horen, uit de handschriften opge-
diept door fr. Pouderoijen en Fred Scheyderberg en enkele gezangen die na het
Tweede Vaticaans Concilie uit de requiemmis zijn geschrapt: 'het Ubera me van de
Absoute, het beroemde Dies irae, nu in drie stukken gehakt en weggestopt op een
voor een gewone sterveling onvindbare plaats in het Getijdengebed.' (p. 70) (4+3)
- Op woensdag 3 september zingt Organum, onder leiding van Marcel Paras, een litur-
gisch drama (het Officium Peregrinorum uit de twaalfde eeuw), ingebed in de vespers
van Pasen. (1+3)

1987

- Tijdens deze editie van het Festival treedt het ensemble Organum twee keer op: op
zaterdag 29 augustus met de terts en de mis uit de liturgie van de Geboorte van Sint
Jan de Doper, aangevuld met de Mis van Barcelona (ordinarium, meerstemmig); op
zondag 30 augustus met de terts en de mis van Pinksteren uit de Notre-Dame van
Parijs (gregoriaans en organum).  (1 +2)
- Op dinsdag 1 september vindt een studiedag plaats over de 'reconstructie van litur-
gische diensten'. Een voorbeeld van een dergelijke reconstructie klinkt diezelfde
avond: de Johannesvespers van Monteverdi. Ook het gregoriaans in deze vespers
wordt gezongen zoals dat in de tijd van Monteverdi geklonken zou kunnen hebben.
'Dit werd toentertijd ritmisch anders gezongen dan in de huidige upure" vorm. De
reconstructie vond plaats met behulp van bronnen  uit de  late  16e en vroege  17e
eeuw.' (p. 103) Een tweede reconstructie is te horen op donderdag 3 september:
Mariavespers van M.-A. Charpentier, circa  1687.  (1)
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1988

Het USGK onder leiding van Jan Boogaarts zingt op maandag 29 augustus
Ambrosiaanse vespers 'in decollatione Sancti loannae Baptistae (liturgische uitvoe-

ring).' (p. 80) (1+3)

1989

- Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het eerste deel van de Palaographie Mustcale
verscheen. Dit wordt herdacht met een symposium en een tentoonstelling. De SCA
zingt op donderdag 24 en vrijdag 25 augustus het officie van Sint Bartholomeus.  (1)

- Op zaterdag 26 augustus zingt Organum (M. Paras) gregoriaanse gezangen uit de
Franse barok (o.a. van G.-G. Nivers). (3)

- Op zondag 27 augustus zingt het ensemble Quem quaeritis onder leiding van Marcel

Zijlstra gezangen uit de mis van Sint Michael (29 sept.) uit het handschrift Beneventum

VI-34 (PM X\/). (3)
- Op diezelfde dag laat Pomerium Musices (onder leiding van A. Blachly) de eerste

vespers van de Recolletio Festorum Beatae Mariae Virginis (27 aug.) horen: veel gre-

goriaans, aangevuld met werken van Dufay, Busnois en Josquin. (2)
- Op zaterdag 1 september speelt de Schola Cantorum van het Ward Instituut onder

leiding van L. Krekelberg de Ordo ad pergrinum, een Frans liturgisch drama uit
Beauvais (12e eeuw), binnen het kader van de vespers van paasmaandag. (1+3)

1991

- Op zaterdag 31 augustus zingt Organum (M. Paras) het Omcium Peregnhorum, een
laat-middeleeuws liturgisch drama, binnen het kader van de paasvespers (zie ook
1986). Het ensemble komt in processie binnen, zingt het eerste deel van de vespers

op het koor, gaat vervolgens in processie naar het doopvont voor de uitvoering van
het  pelgrimsspel, en sluit de vespers af op  het  koor.  (1+3)

- Op woensdagavond 11 september en donderdag 12 september laat de SCA het offi-
cie van het feest van Kruisverheffing horen in de Domkerk. Op diezelfde donderdag is
er een studiedag gregoriaans over stemgebruik. (1)

1994

De Utrechtse Vrouwen Schola (onder leiding van Marie-Louise Egbers) zingt
Mariavespers op vrijdag 2 september. Ook de korte lezing en de gebeden zijn opgeno-
men. (1)

1995

Op zaterdag 2 september zingt het ensemble Diligimus Musas gregoriaanse en
Ambrosiaanse mis- en vespergezangen rondom het thema'maagden en martelares-

sen'. (4)
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1996

- Een van de thema's is het Utrechts Psalter en in samenhang daarmee: psalmen van
gregoriaans tot en met Stravinsky.

- Op vrijdag 30 augustus zingt Organum (M. P6ras) Romeinse vespers voor Pasen. Uit
de toelichting: 'Het oud-Romeinse gezang begeleidde van de 7e eeuw tot aan het
einde van de 13e eeuw de pauselijke liturgie in de Sint-Pieter en andere grote kerken
van Rome. De reconstructie van dit repertoire levert talrijke problemen op. (...) In een
van de vijf manuscripten waarin het oud-Romeinse repertoire is overgeleverd, bevindt
zich een integrale vesper voor het paasfeest. Dit officie kenmerkt zich door een aantal
archaTsmen, zoals alleluia's met Griekse versetten die teruggaan op de eerste eeuwen
van het christendom.' (p. 55-56) (1+3)
- De SCA (E. Uven d'Abelardo) zingt op woensdag 4 september een programma rond
psalm 118 (119). (4)

1997

Cappella Pratensis (R. Stewart) zingt op zaterdag 6 september de Crt.Icifixus-mis van
J. Ockeghem. Het gregoriaanse proprium dat tussen dit ordinarium door gezongen
wordt, is ontleend aan zangboeken uit Tours, de plaats waar Ockeghem werkte. (2+3)

19982"

- Op zaterdag 29 augustus zingt Gothic Voices een programma met muziek van
Hildegard von Bingen afgewisseld met gregoriaanse gezangen. (4)
- Op zaterdag 5 september zingen Soeur Marie Keyrouz en het Ensemble Vocal de la
Paix liturgische gezangen van de Oosterse kerken (maronitische en melkitische gezan-
gen). (3)

1999

- Op zaterdag 28 augustus zingt Cappella Pratensis (R. Stewart) een mis van Josquin,
gecombineerd met het gregoriaanse proprium voor Allerheiligen. (2)
- Op zaterdag 4 september zingt Trigon (M. Kalse) gezangen uit de viering van Maria
Uchtmis, zowel gregoriaans als twaalfde-eeuws organum. (2)

2000

- De Utrechtse Vrouwen Schola (onder leiding van Norbert Bartelsman) zingt op vrijdag
1 september een gregoriaans themaconcert: 'De menswording van Christus'. Er klin-
ken gregoriaanse gezangen die zijn geboorte, lijden en de weg naar het hemels
Jeruzalem bezingen, waaronder een volledige vesper gewijd aan het Heilig Hart van
Jezus. (4)

u In dit jaar was er geen programmaboek,
maar  rd bij elk concert een los programma
uitgereikt.
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- Op dezelfde dag zingt Cappella Pratensis (R. Stewart) de Missa Puer natus est van
Pierre de la Rue, gecombineerd met het gregoriaanse proprium voor de dagmis van
Kerstmis. (2)
- Het ensemble Organum (M. Paras) zingt op zaterdag 2 september mozarabische

gezangen, gecombineerd met liedrepertoire uit Marokko. 'Dit programma beoogt een
beeld te geven van de samenhang tussen twee religieuze vocale genres die in de mid-

deleeuwen  op het Iberisch schiereiland naast elkaar bestonden.  (...) Het concert  is

opgezet als een avond van gebed, waar mensen die dezelfde God zijn toegewijd
elkaar ontmoeten en ervaringen delen door samen te zingen.' (p. 161) (3)

2002

Op maandag 26 augustus zingt Terra Adriatica onder leiding van Katarina LivIjanic
muziek uit Monte Cassino, zowel gregoriaans als Beneventijns. (3)

A-8 ENKELE FRAGMENTEN UIT
CD-BESPREKINGEN

'De monniken van Silos hebben in deze opnamen de Solesmes-traditie als uitgangs-
punt genomen en door hun lange ervaring deze volledig aangepast aan een ritmische

interpretatie vanuit de tekst. (...) Het is een aangename ervaring goed gregoriaans te
horen zingen door monniken zelf, die geen beroepszangers willen zijn, maar door hun
dag-in-dag-uit-omgang met deze zang er een zeer rijpe en waardige uitvoering van
geven. Het is gezongen eredienst, waarbij de zangers zich niet op de voorgrond willen

plaatsen. Het is geen demonstratie, maar een getuigenis.'
Anton Vemooij in: GB 117 (1993) 190.

'De muziek die door de Schola Maastricht onder lei- Middekeuwse Vespers van

ding van Alphons Kurris op deze cd werd gezet, is
een reconstructie van de gezangen van de Eerste ri·,r 1764. 1»
Vespers van het feest van Sint Servaas (13 mei).
Deze reconstructie kwam tot stand dankzij grondig
liturgisch-muzikaal onderzoek door R6gis de la Haye          A            '      
(archivaris van het Rijksarchief in Umburg), in samen-         '1    -    -1   .
werking met frater Kees Pouderoijen  (...).  De zes :///34 &   • , -1.- 2
zangers van de Schola Maastricht zijn beroepsmusi-
ci, die zich bij Alphons Kurris gespecialiseerd hebben
in het gregoriaans. Zij zingen volgens semiologische inzichten. Het resultaat is er naar:
er wordt soepel gezongen, de muziek is voortdurend in beweging" zonder dat de
kalmte verloren gaat. Een weldaad voor gehoor en gemoed.'
Madin Hoondert in: GB 121 (1997) 189-190.
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'Wat is nu de totaalindruk van het gregoriaans van de Schola Karolus Magnus? Als ik
dit probeer te verwoorden kom ik uit op: best degelijk en vitaal, maar tegelijkertijd
ongericht en weinig spiritueel. De cd maakt niet bepaald een contemplatieve indruk.
Wat mij betreft blijft de vonk uit, de Geest zingt niet mee. (...) waarom wordt bijvoor-
beeld altijd de eerste helft van een psalmvers met een initium gezongen? Wat is dit
voor een onbegrijpelijke liturgische blunder?  (...)  Een goed lopende psalmodie  is een
collectieve vaardigheid die langzaam moet groeien, die de zangers langzaam maar
zeker in het bloed moet gaan zitten en daarvan is op deze cd geen sprake. De cd
ademt geen liturgische geest.'
Amoud Heerings in: TvGreg 23 (1998) 35.

'De Messe de P3ques  de Notre  Dame  de  Paris  was  in  1982 een spraakmakende plaat,
vooral vanwege de afwisseling van gregoriaans en vroege polyfonie, zonder instru-
mentale begeleiding. De mogelijkheid deze werken in de juiste context te beluisteren,
als onderdeel van het 'Gesamtkunstwerk" dat de Romeinse mis ooit was, maakt deze

opname al evenzeer tot een bijzonderheid.'
Marcel  Zillstra in:  Tildschrift  voor  Oude  Muziek  1999/2,  35.

'De gemengde Schola Cantorum Flevoland brengt op deze cd officie-gezangen ter ere
van Franciscus ten gehore. Waarom brengen enkele mannen en vrouwen, zes kinderen
en een saxofonist een cd uit? Niet om de luisteraar te overtuigen van hun muzikale

kwaliteiten, want daarvoor wordt er te zeer ongelijk, vals en traag gezongen. Maar
waarom dan weI? In het booklet wordt gesproken van "liefde en vreugde", van "stilte"
en "Zijn waar we Wezen". Het gregoriaans is hier de klank van de eeuwigheid.
Muzikale kwaliteit is daarbij van minder belang.'
Martin  Hoondert  in:  GB  124  (2000)  255.

'Een van de lastige dingen bij het maken van een gregoriaanse cd is het vinden van
een juiste bedding voor de gezangen. Oorspronkelijk zijn de gezangen bedoeld als
onderdeel van de liturgie. Ze worden afgewisseld met gebeden en lezingen, die gere-
citeerd werden, hetgeen muzikaal weinig interessant mag heten. (...) Vaak wordt er
dan ook voor gekozen deze elementen weg te laten en bijvoorbeeld alleen de gezan-
gen op te nemen die er muzikaal 'toe doen'. (...) De cd Officium Beatae Virginis Mariae

geeft weI een complete dienst (vespers), met alle gereciteerde psalmen en gebeden
die daarbij horen.'

Marcel  Ziilstra  in:  Tijdschrift  voor Oude  Muziek  16  (2001)  4,  36.
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5.       Taiz6

Vele, met name jonge mensen maken kennis met Taiz6 door er een week te ver-
blijven en deel te nemen aan het programma.  Ik zelf bezocht Taizd in  1988 en
1990, en nogmaals als begeleider van een groep jongeren in 2000 en 2002.

'Een week in Taiza' verloopt steeds volgens eenzelfde programma.' Er zijn
bijbelintroducties, gesprekken in kleinere groepen, regionale en intercontinen-
tale ontmoetingen. Vooral zijn er de vieringen, drie maal per dag. Op vrijdag-
avond loopt de viering uit in gebed rond de kruisicoon, op zaterdagavond viert
men de Opstanding en wordt het licht verspreid onder allen die in de grote
Verzoeningskerk bijeen zijn.

De inspiratie die van Taiza uitgaat, heeft ook in Nederland geleid tot nieu-
we vormen van liturgie en pastoraat. In vele parochies en gemeenten vinden
vieringen plaats  'in de geest van Taize', zoals we zagen in paragraaf 1.4.2
(kadertekst A-1, p. 54). In dit hoofdstuk geef ik een beschrijving van twee
TaizBgroepen in Nederland. Het betreft hier het jongerengebed in Utrecht en
de Taiztgroep van de Antoniusparochie in Oosterhout, twee groepen die we als
exemplarisch mogen beschouwen voor het brede palet aan initiatieven op dit
vlak.2 Vervolgens kom ik tot een interpretatie van de gevonden gegevens van-
uit liturgiewetenschappelijk perspectief. Dit hoofdstuk opent met een presen-
tatie van literatuur met betrekking tot Taize bij wijze van status questionis.

5.1 LITERATFUR OVER TAIZE

Diverse aspecten van Taiza zijn object van onderzoek geweest. De literatuur
overziend onderscheid ik vier lijnen in het onderzoek. Ten eerste zien we lite-
ratuur over Taiz6 zelf: de oprichter frdre Roger Schutz, de ontwikkeling van de
Communautd vanaf  1940, de oecumenische initiatieven die vanuit Taiza  zijn
uitgegaan, Taiza als model voor nieuwe vormen van kloosterleven en kerkop-
bouw. Een tweede lijn in het onderzoek betreft de ervaringen van Taiztgangers
als spiritueel omvormingsproces. De vraag is hoe de deelname aan 'een week
in Taiz6' jongeren verandert en leidt tot nieuwe houdingen ten opzichte van
zichzelf, geloof en kerk. Een derde lijn in het onderzoek zet in op de liturgie

' Zie voor een uitgebreide beschrijving van het (red.). Oude sporen, meuwe wegen.
programma: J. Donders en J. van Belzen, De Ontwikkelingen in het bedevaarionderzoek
spiritualiteit van Taiz*. Verslag van een voor- (UTP-katernen 17). Baarn 1995, 93-97.
onderzoek (TBI-studies 5). Nijmegen 1994, Zie de eerste verkenning van de locus Taize
17-25. Samenvattend in: J. van Belzen,

in paragraaf 1.4.2.Spiritualiteit van TaizE, in: M. van Uden e.a.
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van Taiz6, waarvan de gezangen een belangrijk deel uitmaken. De vierde en
laatste lijn in het onderzoek vertrekt vanuit het Jongerenconcilie. Het betreft
hier met name literatuur uit de jaren zeventig met beschrijvingen van het
Jongerenconcilie en nota's over de implementatie van dit concilie in de
Nederlandse situatie.

5.1.1  De Communautd van TaizJ
De geschiedenis van de Communautt van Taizt is door diverse auteurs
beschreven', veelal op basis van gesprekken met frdre Roger en andere broe-
ders en op grond van artikelen die in kranten en tijdschriften zijn verschenen
naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. De Communautd houdt geen
archief bij, waardoor primaire bronnen nauwelijks voor handen zijn.+ Uit de
veelheid aan literatuur haal ik enkele dominante thema's naar voren die direct
betrekking hebben op de Communauta.

5.\.1.1   Kloostergemeenschap
Het verhaal van de communiteit van Taiza is onlosmakelijk verbonden met de
stichter, Roger Schutz (1915-2005).' Frdre Roger, zoals hij doorgaans
genoemd wordt, werd geboren in Zwitserland; zijn vader was een luthers
dominee, zijn moeder was afkomstig uit Frankrijk, waardoor Roger een dub-
bele nationaliteit bezat. Hij studeerde theologie in Lausanne, Straatsburg en
Gentve. Gedurende zijn studie was hij de leider van een studiegemeenschap
van evangelische theologiestudenten, aangeduid als de 'Grande Commu-
nautt'. Ten behoeve van de retraites van deze gemeenschap kocht Roger in
1940, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, een huis in Taizd, niet ver
van de Zwitserse grens. Hij vestigde zich in Taizt: in het pand vonden de bij-
eenkomsten van de Grande Communautt plaats en Roger ving er vluchtelin-
gen op die bij hem aanklopten. Hier schreef hij, vanuit een diepgaande belang-

stelling voor religieus gemeenschapsleven, een eerste versie van de 'regel van
Taize'.  In 1942 moest Roger het huis verlaten vanwege dreigend gevaar, maar
in  1944,  na de bevrijding van Frankrijk, keerde hij samen met drie vrienden
terug naar Taiz6. De vier mannen werkten op het land dat bij het huis hoorde

' In vele boeken vinden we een beknopt over- ' Stdkl, Taizd, 11-14. W Schaffer, Erneuerter
zicht van de geschiedenis van Taizd. Meer uit- Glaube - rerwirklichtes Menschsein. Die
gebreide informatie is te vinden in: R. Brico, Korrelation von Glauben und Erfahrung in
Taizd. Een lente in de kerk. Baam \918. der Lebenspraxis christlicher Erneuening
J.L. Gonz:ilez-Balado. Taize - Frdre Roger (Studien zur Praktischen Theologie  28).
Suche nach Gemeinschaft Freiburg enz. 1978. Zurich enz.  1983.251.
K. Spink. Her teven van broeder Roger. de ' Zie St6kl, Taize. 16-33 (Die Geschichte derstichter ian Tate. Averbode/Baarn  1999. Communautt bis Ostern 1949). Brico. Taizu.A. Stdk\. Tai:6. Geschichte und Leben der

Een lente in de kerk, 12-27. Frere Roger werdBriider l'On Taiza. Gutersloh 1978 op  16 augustus 2005 tijdens een viering in de
verzoeningskerk van Taiza vermoord.
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en boden gastvrijheid en hulp.  In 1949, inmiddels was het viertal uitgegroeid
tot zeven, legden de eerste broeders geloften af tot een leven in gemeenschap.«

Eind jaren vijftig begon de communiteit te groeien: het aantal broeders
nam toe, maar ook het aantal bezoekers dat naar TaizE afreisde. Het Romaanse
kerkje van Taizd werd al snel te klein voor het gemeenschappelijk gebed. In
1962 werd een grote, nieuwe kerk gebouwd, de Verzoeningskerk, gefinancierd
door de Duitse organisatie Suhnezeichen. De inwijding van deze kerk werd een
grootse, oecumenische gebeurtenis, die door zowel de kerkelijke als de secu-
liere pers verslagen werd. St8kl schrijft: 'Durch die Einweihung der
Vers8hnungskirche wurde die Communautt seit dem Sommer 1962 endgultig
der Verborgenheit entrissen."

De ontwikkeling van Taize kunnen we begrijpen tegen de achtergrond van

' Tot 1969 waren alle broeders van Taize brOderschaft in Selbitz (1949. Duitsland). In
afkomstig uit de kerken van de Reformatie. de Anglicaanse kerk kwam de belangstelling
Rond de Tweede Wereldoorlog waren er oven- voor het religieus gemeenschapsleven al in de
gens meer inittatieven van religieus gemeen- negentiende eeuw op. Zie: J. Heijke, An ecu-
schapsleven binnen het protestantisme. Taize menical  light on the renewal of religious com-
was hierin niet uniek. Andere gemeenschap- munio· life. Taize 4 Duquesne Studies.
pen zijn: lona (1938. Schotland), Grandchamp Theological Series 7). Pittsburgh  1967,  7-21.
(jaren dertig, Zwitserland), Marienschwestern Stakl. Taiza. 152.in Darmstadt ( 1947. Duitsland), Christus-



218 LITERATUUR OVER TAIZE

de Oecumenische Beweging in de twintigste eeuw. De geschiedenis van deze
Beweging kunnen we in drie perioden verdelen.' De eerste periode loopt van
het begin van de twintigste eeuw tot de oprichting van de Wereldraad van
Kerken in  1948 in Amsterdam. In deze periode staat met name de vraag 'Wat
is de kerk' centraal. De tweede periode begint in  1948 en loopt door tot  1968
(vierde bijeenkomst van de Raad van Kerken, Uppsala). In deze periode draait
het met name om de vraag: Waartoe dient de kerk? Belangrijke gebeurtenis-
sen voor de oecumene zijn de toetreding van de orthodoxe kerken tot de
Wereldraad en het Tweede Vaticaans Concilie. De derde periode, van  1968 tot
heden. wordt gekenmerkt door toenemend pluralisme. Met name in de jaren
vijftig en zestig onderneemt Taiza vele oecumenische activiteiten.' Maar
belangrijker is dat Taizd door haar verschijningsvorm een antwoord geeft op
de kernvragen uit de eerste twee perioden van de Oecumenische Beweging. I 0

Het antwoord op de vraag naar het wezen van de kerk geeft Taizd door een
internationale en interconfessionele gemeenschap te vormen. Het antwoord op
de vraag waartoe de kerk dient, bestaat in het delen van het leven van de
armen, met name in de zogenoemde fraterniteiten, kleine gemeenschappen
van de broeders van Taize op diverse plaatsen in de wereld. Als zodanig is
Taizt een radicalisering van de Oecumenische Beweging, die erin bestaat een
concreet en geleefd antwoord te zijn op de vragen die binnen deze Beweging
gesteld worden."

De verbinding met de Oecumenische Beweging is gegrond in 66n van de
basiservaringen in het leven van Roger Schutz: de ervaring van verdeeldheid
binnen Europa en tussen de verschillende christelijke confessies. Vanaf het
eerste begin dat hij zich in Taize vestigde, leefde bij hem het verlangen naar
gemeenschap. 'Ik voelde de drang om een gemeenschap uit te bouwen waarin
de evangelische verzoening dag na dag concreet zou beleefd worden."  Frtre

Roger wilde de verdeeldheid overwinnen door 'in het deeg van de verdeelde
kerken een zuurdesem van gemeenschap te zijn."1 Dit verlangen naar eenheid
en gemeenschap heeft geleid tot een leefvorm die alle kenmerken in zich
draagt van de grote religieuze orden, zoals die bestaan binnen de rooms-katho-
lieke kerk."
'

M. Kinnamon en B. Cope (eds.), The Protestants from 25 countries. Some live in
Ecumenical  Movement. An Anthology of Key small "fraternities" in poor regions.
Texts and Voices. Geneve 1997,3-4.

'  Zie ook:  H.  Fey (ed.).  The Ecumenical'
Zie voor een beschrijving van de oecumeni- Advance. A  history of the ecumenical move-

sche  bijeenkomsten in Taizd  in de jaren 1966 ment. Volume 2 1948-1968. Geneve 1986 (Ze
tot en met 1970: Stakl. Taize. 1 88-209. editie), 378-381.

" Zie ook de zelfbepaling van Taize door frere ': Spink, Het  leven van broeder Roger, 40.
Emile in de Dictionan, ofthe Ecumenical
Movement (N Lossky e.a. eds.. Gentve 2002. Bnco. Tai*. Een lente in de kerk. 158.

1091): 'The brothers today number 90 and " Zie ook: Documentatie Concilium: Het reli-
include Catholics, Anglicans and various gieuze leven in beweging. in: Concilium 3

(1967) nr. 8, 146-168 (Taize op 148-150).
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De literatuur over Taiza als kloostergemeenschap is zeer omvangrijk. Er zijn

zowel beschrijvingen en typeringen door leden van de Communautd zelf, als
van andere auteurs.ts Diepgaand en uitvoerig is de beschrijving die Andreas
Stdkl geeft vanuit ecclesiologisch perspectief St6kl promoveerde  in  1973  op
de Communautt van Taizt, de centrale stelling van zijn proefschrift luidde:
'Die Communauta de Taizd stellt Einheit der Kirche als Voraussetzung und
Inhalt der Mission der Kirche zeichenhaft dan"' In de handelseditie van zijn
dissertatie beschrijft Stijkl achtereenvolgens de roeping tot gemeenschap; de
drie beloften van armoede, celibaat en gehoorzaamheid; de eredienst en de
presentie in de wereld. Hij typeert de Communautt als een centripetaal-statio-
naire gemeenschap, dat wil zeggen: de Communautt wil niet actief evangeli-
seren (mede hierdoor kent de liturgie van Taiz6 geen preek), maar wil een
gemeenschap zijn in de wereld van niet-christenen. Frdre Roger citerend en
parafraserend schrijft St8kl.

Sie lebt wie die ortsfeste Stadt auf dem Berge, die von allen Menschen gese-
hen werden soil, weil ihre Gestalt und ihr Fundament der Welt nicht verborgen
bleiben kennen. Sie lebt als Licht der Welt, das das Evangelium in die Welt
ausstrahlt (...). Nicht die Gemeinde geht mit dem Evangelium  in die Welt
(= zentrifugal-mobile Mission), sondern die Welt kommt zur Gemeinde und
betrachtet in ihrer Gestalt, ihrem Leben das Evangelium Christi (= zentripetal-
stationare Mission). So wird der Gottesdienst der BrOder zu einer der Statten,
wo die Transzendenz starker spurbar wird, der Orte, wo sich die Begegnung
zwischen Gottesstadt und Menschenstadt volizieht."

Ook enkele andere auteurs beschouwen de Communautt van Taizd vanuit het
perspectief van kerkopbouw Kan de gemeenschap van Taizd een model vor-
men voor de opbouw van de kerk? R van Gennip ziet (in 1974) het belang van
Taiz6 voor de kerk in haar geheel, dat zij haar ervaarbaar maakt als zinvolle
werkelijkheid." Deze rehabilitatie verloopt in Taiza niet via de weg van moraal
en politiek engagement, aspecten van kerk-zijn die nog als geloofwaardig en
zinvol worden ervaren, maar juist via de weg van de liturgie en de spirituali-
teit. Met name door haar liturgie biedt Taize wegen aan waarlangs mensen de
kerk weer als zinvol kunnen ervaren. 'De vormen van Taiza ademen sfeer en

" Uit de grote hoeveelheid literatuur noem ik geraadpleegde boek uit  1978 (zie noot 3) is de
hier: Fr. Roger. Liefde die liefde wekt. De handelseditie van deze dissertatie. Zie Stakl,
bronnen van Tai:U. Averbode/Kampen 1991. Taiz6,7.
Stdkl. Tai'z#. Een uitgebreide literatuurlijst is
te vinden in het boek van Stukl (227-230) en

'- St6kl. Taiza. 130-131.

in Schiiffer. Erneuerter Glaube. 551-557. " R van Gennip, 'De zachte krachten zullen
zeker winnen'. Taize, als basis-gemeente,Dissertatie: Die Communaw 2 de Taizo.

Erlangen/NOrnberg  1973.  Het door mij
rehabiliteert de Kerk, in: Kosmos en
Oekumene 8 ( 1974) 10-22.
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stralen een zekere warmte uit', schrijft Van Gennip. 'Gekonfronteerd met
gegronde klachten dat het in de kerken sfeerloos en kit is geworden door de
vernieuwingen mogen wij hiervan zeker leren.'t, Ook de  'doorzichtigheid' van
de vormen en het evenwicht tussen monumentaliteit en 'gezelligheid' zijn leer-
punten voor parochies en gemeenten. 20

N. Schuman neemt (eveneens  in 1974) enkele aspecten  van de Commu-
nautt van Taizd waar die overal beleefd kunnen worden.2' Hij noemt het stre-
ven naar oecumene, het leven in en vanuit gemeenschap en de dagelijkse litur-
gte.

E. Henau ten slotte ziet, zich daarbij baserend op het werk van de Franse
sociologe Danitlle Hervieu-Ldger, in Taizt een model voor een nieuwe religi-
ositeit en een daarbij horend model van kerk-zijn.-- Hervieu-Ldger spreekt van
een pelgrims-religiositeit ('le ptlerin), die staat tegenover de meer traditione-
le religiositeit van de 'pratiquant'

Belangrijk volgens haar is dat jongeren in Taiz6 over een grote vrijheid
beschikken om zich uit te drukken, te zingen, te discussieren, na te denken en
te bidden. Naast deze openheid met het accent op de vrijheid is nog iets
anders van belang. Zij vinden ter plaatse een omkadering, religieuze referen-
ties die volkomen expliciet zijn, en breder nog een geheel van elementaire
'spelregels' waarvan de gemeenschap van Taiza de garant is. Dit dubbele
gezicht van Taiza - vrije ruimte die tegelijkertijd omkaderd is - vormt de aan-
trekkingskracht van deze plaats en maakt haar onmiddellijk tegengesteld,
althans in de beleving van jongeren, aan de gewone religieuze gemeenschaps-
vormen waarin zij zich gekneld voelen en 'vergeten'.21

In Taizd krijgt de individuele en persoonlijke zoektocht alle ruimte binnen een
gestructureerd aanbod. In de liturgie van Taiza zon tegelijkertijd personalise-
ring en universalisering mogelijk. Bovendien heeft TaizE door haar geschriften
(de boeken van frure Roger en de Brief uit Taizi) een netwerk opgebouwd. Dit

'
Van Gennip. De zachte krachten, 19. E. Henau, De religieuze cultuur van de jon-

geren en de geloofsgemeenschap, in: '  Van Gennip. De zachte krachten,   19:  ' Een Katholieke Centra voor Levensvorming,tweede kwestie heeft betrekking op de "door-
'Groeien  in  geloof geloven  in  groei'.zichtigheid" van de vormen, hun voorlopig- Jongerenpastoraat en geloofscommunicatie inheid als het midden, esthetisch gezien. tussen
een  wereld vol uitdagingen C verslagbundelde onherroepelijkheid van dure monumentale
symposium 17 februari 2000). Utrecht 2000.tendenzen in de kerkinrichting of de knullig-
16-24. Henau baseert zich op: D. Hervieu-heid van de pogingen de kerk "gezellig" te Ldger. Le  lerin et le converti. La religion enmaken met iedere week een verse aflevering mouvement. Parijs  1999.  idem,  Le pratiquantkindertekeningen.
et le ptlerin. in: Etudes 392.1 (= 2000 nr. 1)

N. Schuman. Overpeinzingen bij Taize: 55-64.

gemeenschap en gemeente. 'Je hoeft 't niet
2' Henau. De religieuze cultuur. 21.allemaal alleen te doen', in: Kosmos en

Oekumene 8 C 1974) 27-30.
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netwerk kan slechts bestaan voor zover het drager is van een gedeelde utopie
(een nieuwe wereld). Deze utopie wordt voorgeleefd door de Communautt van
Taizd en beantwoordt tevens aan het verlangen van jongeren naar een harmo-
nieuze wereld waaraan zij  zelf een bijdrage kunnen leveren. Taiz6 laat zo zien
dat het mogelijk is een kerk op te bouwen die ruimte biedt aan de pelgrims-
religiositeit. Ondanks de strakke organisatie en omkadering slaagt men erin de
indruk te wekken dat iedereen welkom is, welke graad van identificatie men
ook heeft.

5.1.1.2  Spiritualiteit
De spiritualiteit van Taize is uitvoerig beschreven en geanalyseerd door
Wilhelm Sch :ffer. Hij baseert zich daarbij met name op kerngebeurtenissen uit
het leven van frtere Roger en geschriften  van zijn hand.1, Zowel de biografie
van Roger Schutz als zijn geschriften (zie kadertekst A-1, p. 271) hebben de

„spiritualiteit van de gemeenschap als geheel diepgaand bernvloed.- Ondanks
het feit dat Taiza geen eigen theologie heeft en zichzelf niet ziet als een apar-
te stroming binnen het geheel van de kerk,-" kunnen we toch enkele kernwoor-
den van de spiritualiteit van Taiza aanduiden. Ik volg hierbij de analyse van
Schaffer..7

Schaffer onderscheidt vier lijnen  in de levensvorm of spiritualiteit  van
Taizd. Ten eerste is er de roeping tot gemeenschap. De leidraad voor het leven

in gemeenschap is vastgelegd in de Regel van Taizd en bestaat onder andere
uit de drie klassieke religieuze geloften: armoede, celibaat, gehoorzaamheid.

Ten tweede kenmerkt de spiritualiteit van Taiz6 zich door het 'leven met
Christus'. De gemeenschap weet zich geroepen getuige te zijn van de transcen-
dentie van God. Met name de liturgie, drie maal per dag, is hien,an een belang-
rijke uitingsvorm.

Het derde kenmerk is het streven naar verzoening als dienst aan kerk en
samenleving." Dit uit zich in tal van oecumenische activiteiten en in de inzet

24 Zie ook: Brico, laizJ. Een /ente in de kerk, -
Schaffer, Erneuerter Glaube, 259-272.

131-151. ' Door de orthodoxe theoloog Olivier Cldment
' Schaffer. Erneuerter Glauhe, 253-258. wordt met name dit derde kenmerk van de
Schiffer schrijft: [Taize] ist stark gepragt von door Schiffer getypeerde spiritualiteit van
den Intuitionen seines Grunders, frere Roger. Taize benadrukt. Hij noemt het woord 'ver-
In dessen Biographie lassen sich einige trouwen' het sieutelwoord in de spiritualiteit
Schiusselerlebnisse nachweisen. die bestimmte van Taizt. 0. Clement. Taiz2.  Un sens b la vie.
Dispositionen schufen. Diese verdichteten sich Parijs 1997.87-88. De nadruk op woorden als
zu einer:entralen Intuition. in der spateren 'verzoening: 'liefde' en 'vertrouwen' stuit
Geschichte der CTz entfaltete sich diese overigens ook op kritiek. 'Waar blijf ik met
Zentralintuition zu verschiedenen. einander mijn verdriet en woede?'. vraagt Georg
zugeordneten Perspektiven, die das typische Schmid zich af. Zie: G. Schmid, Sehnsucht
Profil der Gemeinschaft ausmachen.' (253- nach Spirimalitat  Neue religibse Zentren der
254) Gegenwart. Stuttgart 2000, 195-204 (met
' Schaffer. Erneuerter Glaube, 219. name 204). Zie ook: E de Bruyn en
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De klokkentoren van Taizd.

voor sociale gerechtigheid. Frdre Roger heeft deze inzet getypeerd met de
paradoxale formule: 'violence des pacifiques'.19

Het vierde kenmerk is het leven in verwachting. De Communautt leeft
steeds in het 'voorlopige'. De levensvorm van de gemeenschap is wezenlijk
aan verandering onderhevig, niets wordt 'voor altijd' vastgelegd. Frdre Roger
duidde dit aan als een leven in het 'vandaag van God'.

3.

De betrokkenheid op Christus (tweede kenmerk) en het engagement met
kerk en wereld (derde kenmerk) wordt door de gemeenschap op evenwichtige
wijze geleefd. Men spreekt steeds over 'lutte et contemplation', strijd dn aan-
bidding. Dit evenwicht in de levensvorm van Taizd mogen we als vijfde ken-
merk beschouwen.

5.1.1.3 Oecumene
Het zoeken naar wegen die leiden tot oecumene is 66n van de meest centrale

aspecten in de spiritualiteit van Taizt. Eenheid, gemeenschap en verzoening
zijn hierin de kernwoorden. John Heijke laat in zijn boek over Taizd zien dat
het streven naar oecumene zowel een naar binnen gerichte als een naar buiten
gerichte zijde heeft." Enerzijds betekent oecumene het streven naar eenheid en

verzoening binnen de Communautt zelf.'2 Anderzijds wordt van de broeders

W Willems, Vervreemding door religie. Wat Zie:  Frure Roger. Virre  l'aujourd'hui  de
trekt jongeren naar Pax Christi-voettochten en Dieu. Taizt 1959.
Taizt?. in: Jeugd en samen/eving 6 (1976)
599-609 (met name 608). " Heijke, An ecumenical /ight, 119-142

'  Roger Schutz, De dinamiek van hit voorlo-:" Zo luidt de titel van 66n van de boeken van
piKe. Amsterdam  1967.  89:  'Waarachtig beant-

frtre  Roger:   Violence  des  pacifiques. Taize
1968.

woorden aan onze oecumenische roeping
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gevraagd solidair te zijn met de eigen kerk (de protestanten met het protestan-
tisme: de katholieken met het katholicisme en met de kerk als instituut).

Wie de kerkelijke instellingen in solidariteit aanvaardt kan een echt zuurdesem
worden. Een zuurdesem met werkelijke gistkracht doet het deeg onweerstaan-
baar rijzen en doorbreekt de korst die zich altijd weer vormt rond ouder wor-
dende instellingen. Tegen zo'n zuurdesem is niets bestand.
Om te restaureren wat bouwvallig is, kan het nodig zijn te ageren tegen de
logheid van een kerkelijke instelling. Maar als het protest verwordt tot zure
kritiek en wanneer groepen zich afscheiden en van buitenaf hun stem laten
horen, sluiten de instellingen, vermoeid door de last van een lange geschiede-
nis, zich af en wordt hun hervorming bemoeilijkt. 33

De eenheid tussen de kerken is echter geen doel op zich, maar staat ten dien-
ste van het streven naar vrede en verzoening tussen mensen, of zij nu gelovig
zijn of niet. In De dynamiek van het voorlopige geeft Frdre Roger kort en

krachtig drie waarlijk oecumenische houdingen weer, waarmee hij het streven
naar oecumene tot ver voorbij de grenzen van de kerk definieert:

De breuk tussen de generaties vermijden,
Hen ontmoeten die niet kunnen geloven,
Gemeenschap zoeken met de wereld der armen. 34

Vanuit deze korte typering van het oecumenisch streven van Taiz6 kunnen we de
activiteiten die hieruit voortvloeien, beschrijven." Indeze activiteiten wordt dui-
delijk dat oecumene verder gaat dan kerk en theologie. De oecumenische spiri-
tualiteit van Taizd is een geleefde spiritualiteit. een vorm die het hele leven raakt.

Ten eerste krijgt de oecumene gestalte in de gastvrijheid die de broeders
beoefenen ten aanzien van de vele gasten die Taiz6 bezoeken. 36

Ten tweede krijgt de oecumene gestalte doordat de broeders van Taizd en
allen die met hen verbonden zijn, rondtrekken als 'pelgrims van eenheid'. Dit
wordt zichtbaar in de pelgrimage van vertrouwen, in de reizen die door frtfre
Roger en andere broeders gemaakt worden, in de bezoeken die door jongeren
vanuit TaizE naar vele plaatsen afgelegd worden. Het wordt ook zichtbaar in de
fraterniteiten, kleine gemeenschappen van drie of vier broeders op verscheide-
ne plaatsen in de wereld, vaak in steden, op plaatsen waar armoede of (geeste-
lijke) nood heersen.

houdt in. dat eenheid een strikte eis is binnen " Zie voor het nu volgende: Heijke. .An ecume-
ons gemeenschapsleven.' nical light, 143-162.

"
Roger Schutz. De drnamiek, 61. Heijke. An ecumenical hght. 144..

"
Roger Schutz, De dynamiek, 16.
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Als derde kunnen de expliciet oecumenische activiteiten van Taizt genoemd
worden. Taiza staat in voortdurend contact met vele kerkleiders, onder wie de
paus, de anglicaanse aartsbisschop, en enkele metropolieten van de orthodoxe
kerken. Broeders van Taiza namen deel aan diverse bijeenkomsten van de
Wereldraad van Kerken en waren aanwezig bij het Tweede Vaticaans
Concilie."

Ten vierde krijgt de oecumene gestalte door solidariteit, met name met hen die
wonen op het zuidelijk halfrond. Dit is een vorm van economische oecumene.

5.11    Ervaringen  van Taizugangers
Taizt wil. zoals we zagen in de eerste verkenning van de locus in paragraaf
1.4.2, geen 'kerk binnen de kerk' vormen, maar wijst steeds van zichzelf af
naar de plaatselijke geloofsgemeenschappen. De broeders vragen dan ook aan
allen die hen bezoeken, hun ervaringen in Taiza opgedaan in te zetten ten
behoeve van de parochie of gemeente waar zij thuis zijn.  Er is, voor zover mij
bekend, geen onderzoek gedaan naar de invloed van TaizE op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen. Wei trof ik enige literatuur aan over onderzoek naar
het 'effect' van Taiz6 op attitudes van individuen.

J. Donders en J. van Belzen deden onderzoek naar de structuur van het spi-
ritueel ervaringsproces bij Taizdjongeren." Op basis van literatuuronderzoek
en van gegevens verkregen door middel van participerende observaties zijn de
leefwijze en de spiritualiteit van de Communautt in beeld gebracht en werd
een schets gegeven van het programma van 'een week in Taiz6'. In het tweede
deel van hun onderzoek trachtten Donders en Van Belzen de spirituele omvor-
ming, die het gevolg kan zijn van de Taiz6-ervaring, te registreren. Daartoe
werden vier jongeren gevolgd die een week in Taiza doorbrachten. Met behulp
van de waarderingstheorie en de daaruit afgeleide Zelfconfrontatiemethode
van H. Hermans werd onderzocht welke plaats een bezoek aan Taizt in het
waarderingssysteem van de vierjongeren inneemt. De onderzoekers conclude-
ren dat voor de betrokken personen de sociale aspecten van het verblijf in
Taiza (de sfeer, de gezelligheid, het makkelijk leggen van contacten) meer
indruk hebben gemaakt dan de religieuze aspecten. Het meest opvallende van
Taizt vond men de open sfeer, waarin met respect naar elkaar geluisterd wordt.
Men kan er zichzelf zijn zonder een masker voor te moeten houden, aldus de

jongeren."

'- Zie voor een overzicht van oecumenische ook 253, 267-268. Op p. 274 geeft hij aan dat
activiteiten vanaf 1940 tot  1977: Sch8ffer, de liturgie van Taize oecumenisch is en blijft,
Erneuerter Glaube. 276-278. Op p. 278 " Donders en Van Belzen. De spirituahteit van
schrijft Schdffer: 'Seit ca. 1970 verbinden sich lai-2. Van Belzen. Spiritualiteit van Taize. Ziedie Okumenischen Aktivitdten so mit dem noot 1.Engagement fOr die Jugendtreffen, dass beides
kaum noch zu trennen ist.' SchiifTer doelt hier " Donders en Van Belzen, De spiritualiteit van
op de expliciet oecumenische activiteiten. Zie Taid, 40.
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Het onderzoek van Donders en Van Belzen was bedoeld als vooronderzoek ter
voorbereiding op een promotieproject. Dit project, dat als titel droeg:
'Spiritualiteit tussen traditie en vernieuwing. Exploratief onderzoek naar de
structuur van het spiritueel ervaringsproces bij Taizdjongeren' is uitgevoerd
door L. Beukeboom. De afsluitende dissertatie is (nog) niet verschenen.

Een tweede onderzoek dat door Nijmegen werd geentameerd, betreft even-
eens de ervaringen van jongeren die Taiza hebben bezocht.40 Judith Tonnaer en
Jacques Janssen onderzochten de beleving van leerlingen van een middelbare
school (15-18 jaar) die een week naar Taiza waren geweest. De betekenis van
de spirituele ervaring van de Taiztgangers werd afgezet tegen de meer traditi-
onele benaderingen van het godsdienstonderwijs, het effect voor de persoon-
lijke ontwikkeling in termen van betrokkenheid, interesse en vaardigheden
inzake levensbeschouwelijke vragen en het belang van de reis voor de school
als gemeenschap. Dit onderzoek resulteerde in een brochure van bescheiden
omvang waarin opgenomen het onderzoeksverslag en enkele aanbevelingen.
Ten behoeve van het onderzoek werden de leerlingen gevolgd tijdens hun ver-
blij f in Taiza (participerende observaties, gesprekken, logboeken en opdrach-
ten). Om de effecten op langere termijn te onderzoeken werd een groepsge-
sprek georganiseerd met oud-deelnemers. De onderzoekers concluderen dat
het bezoek aan Taiza bijdraagt aan de ontwikkeling van bepaalde vaardighe-
den. Men noemt sociaal gedrag, makkelijk contact maken met andere mensen,
openstaan voor anderen. Men is vriendelijker, spontaner, geduldiger en zelf-
verzekerder geworden. Bovendien heeft men meer inzicht en meer begrip
gekregen wat betreft het geloof Het bezoek heeft het iets gemakkelijker
gemaakt levensbeschouwelijke vragen te bespreken. De reis heeft ook bijge-
dragen aan de gemeenschapszin en de gemeenschapsbeleving binnen de
school. Opvallend is dat geloofsvragen jongeren wel degelijk bezighouden -
tijdens een gesprek met een broeder van Taiza worden veel vragen gesteld naar
God, geloof en de bijbel -, maar dat deze religieuze interesse na het bezoek
aan Taizd nauwelijks meer ter sprake komt."

Tot slot van deze paragraaf kom ik nogmaals terug op het boek van
Schaffer. Ook hij stelt de vraag naar ervaringen van jongeren die Taiza bezoe-

'° J. Tonnaer en J. Janssen, Luisteren naar de de vraag gesteld: wat heeft  het met jou nu
stilte.  Ervaringen vanjongerenin Taize. gedaan, wat is het belangrijkste geweest voor
Nijmegen 2003. je geweest? De meesten van ons zeiden, heel

typerend: "lk heb meer zelfvertrouwen gekre-Zie ook: J. Happee, Taiz6: vindplaats van
spiritualiteit, in: Rondom het woord 32 (1990)

gen; ik heb meer het gevoel gekregen dat ik er

28-33. Op p. 32 schrijft Happee: 'Toen wij de echt mag zijn; ik ben versterkt en ik heb veel
van mijn angstigheden en onzekerheden eenlaatste keer met een groep van negentien men- klein beetje leren doorzien." Het is dus eigen-sen naar Taize waren geweest, hebben wij bij lijk het sterken van mensen wat daar gebeurt.'terugkomst een evaluatie gehouden en elkaar
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ken: 'Was suchen und was finden sic?"2 Op basis van uitspraken van jongeren
die te vinden zijn in twee tijdschriften die door Taizt uitgebracht worden (Brief
uit litizu en Communion), komt hij tot zeven clusters van ervaringen:

1.  Ervaringen van gemeenschap
2.  Beleving van feestelijkheid en creativiteit
3.  Ontmoeting met geloofwaardige persoonlijkheden
4.   De ervaring dat het zoeken van jongeren serieus wordt genomen
5.  De ervaring van Taiza als 'plaats van hoop'
6.  De ontmoeting met een vorm van allesomvattende religiositeit

('unverkurzter ReligiositUt')
7.    De ervaring van eenheid van geloof en engagement

Er is overigens ook kritiek op de wijze waarop Taize jongeren benadert en
beinvloedt. Zo signaleert Jan Peters in het tijdschrift Speling dat jongeren het
geleefde evenwicht tussen strijd en contemplatie ontgaat.*' Taizt heeft nauwe-
lijks invloed op het maatschappelijk engagement (de 'strijd') van de jongeren.
Bovendien heeft Peters de indruk dat jongeren de creatieve en dynamische
dimensie van de spiritualiteit van Taizt niet zien. Voor de broeders van Taiz6
is spiritualiteit een levensvorm die zich voortdurend aanpast aan tijd en con-
text. Jongeren maken deze beweging echter niet mee en beleven Taiza meer als
schuilplaats dan als werkplaats. Peters zegt het zo:

De oproep tot eigen creativiteit wordt slechts ten halve verstaan. Op die
manier gaat Taiz6 dan functioneren als een alibi voor wat ze zelf zouden kun-
nen doen. Taiza wordt een soort plaatsvervanging: 'wat wij eigenlijk zouden
moeten doen, maar waarvoor wil geen tijd hebben, wordt door onze mensen
in Taiza gedaan'. (...) het werkt de isolering van de spiritualiteit in de hand.
Men bewaart gist in een klein afgesloten doosje en verwondert zich dan erover
dat dit afgesloten gist het deeg niet doet rijzen!44

5.13     De  liturgie  en  de  gezangen  van  Taiz6
In Taiza viert de broedergemeenschap drie maal per dag liturgie in de grote
Verzoeningskerk, samen met alle bezoekers (zie kadertekst A-2, p. 271).#De
opbouw van de vieringen is eenvoudig. Doorgaans opent men met enkele

c Schiler, Erneuerter Glaube, 302-305. R. Roukema. Godsdienst en protestantse theo-

logie in Frankrijk, in: Interpretatie. Tijdschrift" J. Peters, Taize als alibi, in: Speling.
Tiidschrif  voor bezinning 31 (1979) 67-71. 3·oor bijhelse theologie  12  (2004)  nr. 2.25-27.

' Vanuit het perspectief van het Franse protes-Een felle en nogal ongenuanceerde kritiek tantisme is de gemeenschap van Taizt nietklinkt bij J. van Baaren (De waarheid omtrent
meer protestants. maar ingekapseld door dede kloostergemeenschap Taizu. Hilversum rooms-katholieke  kerk.'  (27)1991). Van Baaren concludeert dat Taize veel

onbijbelse zaken uitdraagt, jongeren hersen- - Peters. Taizd als alibi, 71.
spoelt en hen 'klaarmaakt voor de acceptatie 4'

Brico, Taize. Een lente in de kerk, 84-90.van de uiteindelijke antichrist.' (44) Zie ook:
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gezongen psalmverzen. Dan volgt een lezing uit de Schrift, beantwoord door
gezang. Daarna wordt het stil, ongeveer tien minuten. Na de stilte volgen enke-
le gebeden, ten dele in de vorm van een gezongen litanie-gebed.

Kenmerkend voor de liturgie van Taiz6 is het internationale karakter (er
wordt in meerdere talen gelezen, gebeden en gezongen), het ontbreken van een
voorganger die de viering leidt, het oecumenisch gehalte (voor de teksten en
vormen is geput uit de hele christelijke traditie), het voorlopige karakter (de
liturgie wordt waar nodig aangepast, over de jaren heen is een geleidelijke evo-
lutie waarneembaar) en ten slotte het grote aandeel van muziek en stilte in de
liturgie.#
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Taiz6-verzoeningskerk

De gezangen van Taiz6 zijn inmiddels wijd verspreid; zij vormen wellicht het
belangrijkste 'exportproduct' van Taize.47 Uitgeverij Gooi & Sticht heeft een
bundel uitgegeven met gezangen en gebeden uit Taiz6 in Nederlandse verta-

*"Zie voor de initierende en mystagogische dikanten richtten in  1999 een Nederlandse
potentie van de liturgie van Taizt: L. Aerts. Iona-groep op, geinspireerd door hun verblijf
Jonge mensen bij de bron: liturgie in Taizt, in: in de lona Community, een oecumenische
M. Barnard en N. Schuman (red.), Nieuwe geloofsgemeenschap op het Hebrideneilandje
wegen in de liturgie. De weg van de liturgie - Iona voor de Schotse kust.' Etn van de oprich-
een vervo/g Zoetermeer 2002. 147-157. ters van de Nederlandse Iona-groep, predikant

Teun Kruijswijk Jansen, zegt over de gezan-4 Vlaming. De stilte zingt U toe, 7. De gen:  '(...) in vergelijking met de mantra-achti-
Taiz6gezangen ondervinden steeds meer 'con-

ge, contemplatieve liederen van Taizt, [zijn]currentie' van de liederen uit de lona
de lona-liederen met hunfolk-melodieenCommunity (Schotland). Zie: C. van Limpt, dynamischer. vitaler en aardser, en sluit deDe vrolijke vroomheid van kettisch christen- tekst meer aan bij het concrete leven.' Zie ook

dom, in: Trouit· 7 december 2002: 'De popu- de uitgave: Liederen en gebeden uit Iona &laire liederen van het Franse Taiz6 krijgen Glasgow. Kampen 2003.Schotse concurrenten. Twee Wageningse pre-
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ling.4' De Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (Uitgeverij Abdij van Berne)
neemt af en toe een Taizdgezang op in het wekelijkse liturgieboekje De zon-

dag vieren, dat in vele parochies gebruikt wordt. In het protestantse
Dienstboek,  een proeve  en de Evangelische Liedbundel  zijn eveneens Taiz€-
gezangen opgenomen (zie kadertekst A-3, p. 273).*

Het is opmerkelijk dat in de belangrijke, landelijk gebruikte rooms-katho-
lieke gezangenbundel Gezangen voor Liturgie geen enkel Taizdgezang is
opgenomen.so We kunnen dit beschouwen als een aanwijzing voor de margina-
le positie van dit ritueel-muzikale repertoire. In elk geval werd het door de
samenstellers van deze bundel niet beschouwd als geschikt repertoire voor de
kernliturgie van de parochie. Toch zijn de Taiztgezangen door opname in
andere zangbundels en uitgaven voor liturgie op vele plaatsen een vast onder-
deel geworden van het liturgisch repertoire." Het gebruik van deze gezangen
in 'gewone' zondagsliturgie wordt overigens door sommigen kritisch bena-
derd. Zo schrijft Albert Hahn, co6rdinator van het jongerengebed in Leeuwar-
den, naar aanleiding van een viering van het Mediapastoraat op de televisie:

Het blijkt steeds weer dat het moeilijk is elementen uit de Taizdviering te
implementeren in reguliere vieringen of diensten. Afgelopen zondag [bedoeld
is:  16 september 2001,  M.H.] was voor de TV om  10.00 uur een dienst van  het

omroeppastoraat waar enkele liederen van Taiza gebruikt werden. Naar mijn
oordeel is deze inbreng niet goed gelukt. Het kan weI, maar dan moet je de
Taizaliturgie volgen zoals deze daar ook gebruikt wordt op zondagen.  (...)
Deze dienst werd aangekondigd als een dienst zoals ze het in Taiza ook doen.
Dat is echt niet juist, daar hangt een andere sfeer, worden de Taizdliederen
niet alleen als acclamatie gebruikt, maar vaker meditatief herhaald als in de
'tv dienst'.'2

Over de muziek van Taiza heeft Judith Kubicki een boeiende en diepgravende
studie geschreven. Doelstelling van haar boek is te achterhalen welke ecclesi-
ale betekenissen door de liturgie van Taizd en door de gezangen bemiddeld

48 Liederen en gebeden uit TaN. Baam \994. Dienstboek, in: Eredienstvaardig  15 (1999)
Dit boekje bestaat uit vier delen: 1. opzet voor 74-76.

een gebedsdienst, inclusief bouwstenen en toe-                   „, Gezangen  voor liturgie Baarn  1996 (twee-lichting; 2 veertig meditatieve liederen (met de, aangevulde editie). In de Limburgse bun-Nederlandse vertaling die gemaakt is onder
del Laus Deo (Gebeden, vieringen, gezangen.verantwoordelijkheid van de Communiteit van Bisdom Roermond 2000, tweede editie) vin-Taiza); 3. praktische suggesties  over de inrich-
den we 66n Taizdgezang (nr. 782: Daar waarting van de ruimte en het zingen. 4. informatie liefde heerst = Ubi caritas).over de Communiteit van Taiza.
" Zie ook: Vlaming, De stilte zingt U toe,Voor de bespreking van de gezangen in het 25-26.Dienstboek. een proeve, zie: M. Hoondert, De

muziek in het Dienstboek, in: GB 123 (1999) " E-mail Albert Hahn d.d. 23 september 2001.
212-218. T van der Ploeg, Muziek in het
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worden. Kubicki is een van de weinigen die op analyserende en interpreteren-
de wijze aandacht besteedt aan de liturgie en gezangen van Taize. Andere lite-
ratuur met betrekking tot de liturgie is meer beschrijvend van aard of bestaat
uit verzamelingen van gebeden en gezangen. 53

De muziek die in de vieringen gezongen wordt, is voor het grootste deel
speciaal gecomponeerd voor de vieringen in de Verzoeningskerk in Taizt. De
meeste gezangen werden geschreven door de Parijse componist Jacques
Berthier (1923-1994).* Berthier is erin geslaagd, in samenwerking met Irtre
Robert Giscard (1922-1993), muzikale vormen te creeren die de actieve parti-
cipatie van een grote groep mensen, bestaande uit verschillende nationalitei-
ten, mogelijk maakt.

Kubicki heeft de gezangen van Berthier geanalyseerd en komt tot een inde-
ling in vier genres." Ten eerste onderscheidt zij het ostinato, een muzikale een-
heid die door allen steeds herhaald wordt en die 'versierd' wordt door elkaar
afwisselende vocale en instrumentale solo-partijen. Een voorbeeld van een
ostinato is Bleibet hier und wachet mit mir, een gezang dat vaak gezongen
wordt in de liturgie op vrijdagavond, wanneer allen in de Verzoeningskerk zich
scharen rondom de kruisicoon. In dit gezang herkennen we enkele van de
muzikale kwaliteiten van de muziek die voor Taiza geschreven is: de melodie
is eenvoudig, de harmonisatie voor de hand liggend en effectief, het ritme
gelijkmatig, de stijl is syllabisch. De muzikale taal wordt in sterke mate
bepaald door de harmonie en doet denken aan de liturgische muziek van de
liturgie8n van de Oosterse kerken. De muzikale middelen worden enerzijds
ingezet met het oog op participatie door allen, anderzijds met het oog op de
tekst. De dissonanten op 'hier' geven de smart van het moment aan (waken bij
het kruis), de lange noten op 'wachet und betet' verklanken de lange duur van
het waken en bidden (zie volgende pagina).

Zie onder andere: De gemeenschap van bol. A case study of Jacques Berthier 3 Taize
Taize, Get)eden uit TaizJ voor elke dag. music (Liturgia condenda 9).  Leuven  1999,
Averbode/Baarn 1999 (oorspronkelijke Franse 46-51.
editie: Priares pour chaquejour. Taize 1997). " Kubicki, Liturgical music as ritual symbol,
v J. Kubicki. Liturgical music as ritual sym- 54-75.
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Ten tweede noemt Kubicki de litanie, een muzikale vorm waarbij aanroepin-
gen door een cantor afgewisseld worden door een kort refrein door allen (bij-
voorbeeld: kyrie eleison). Terwijl de solist zingt, houden allen of in elk geval
enkelen van de aanwezige deelnemers een akkoord aan. Hier zien we dat de
melodie van het refrein minder ingetogen is dan bij het boven aangehaalde
gezang Bleibet hier. De melodie is toegesneden op de functie die het gezang

heeft: het aanroepen van de kurios. De harmonisatie en het ritme blijven een-
voudig met het oog op participatie door allen (zie muziek op volgende pagi-
na).

Het derde genre wordt gevormd door de acclamatie, een korte, gezongen
reactie op een lezing of een handeling (bijvoorbeeld: alleluia, amen). Het vier-

de genre is de canon, een melodie die door verschillende partijen op opeenvol-
gende momenten ingezet kan worden, zodat een polyfone textuur ontstaat.
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Litanie: Kyrie eleison

In al deze genres oefent de gemeenschap, aldus Kubicki, het muzikale leider-
schap uit. Het koor, de solisten en instrumentalisten ondersteunen en verrijken
de gezangen, maar zijn niet noodzakelijk om de muziek uit te voeren. In min-
dere mate geldt dit voor de litanie, waar een cantor nodig is voor de aanroe-
pingen. Kubicki vat de rol van de gemeenschap in de zang als volgt samen:

Therefore, in all four of the genres of Taiza music, members of the assembly
are placed in a particular relationship to one another and to the various musi-
cal and ritual specialists. In the case of the ostinato and the canon, the
assembly's foundational role provides the musical leadership for the chant,
a corporate leadership exercised without hierarchical differentiation. In the
case of the litany, the assembly responds to the leadership of the soloist in a
mutually cooperative effort. In the case of the acclamations, the assembly is
corporately and actively engaged in key ritual moments in a mutual relation-
ship with other ministers. 56

Kubicki heeft ook gewezen op het 'toevalskarakter' van de composities van
Berthier (Kubicki: 'aleatory nature'). Dit houdt in dat er bij de uitvoering van
de muziek keuzes gemaakt kunnen worden in de combinatie en volgorde van
de verschillende onderdelen. Dit betreft met name de inzet van vocale en
instrumentale solo-partijen. De mogelijkheden van het moment (welke solis-
ten en instrumentalisten zijn aanwezig?), de combinaties van de instrumenten,

" Kubicki, Liturgical  music  as  ritual  symbol,
70.
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de volgorde waarin solisten hun partij zingen, het aantal herhalingen, de tijd
die genomen wordt tussen de ene en de andere inzet van de solo-partijen,
maken ieder uitvoering tot een unieke.

Kubicki verbindt in haar studie de kenmerkende eigenschappen van het
Taiztrepertoire van Berthier met de ecclesiologie die de broedergemeenschap
voorstaat. Zonder hier in te gaan op de vraag naar de wijze waarop muziek
betekenissen genereert (dit is w61 een belangrijk aandachtspunt in het boek
van Kubicki), citeer ik haar op dit punt uitvoerig. In dit citaat geeft ze aan hoe,
naar haar mening, de muziek en de ecclesiologie van Taizt met elkaar corres-
ponderen:

[...] multiplicity of melodic and harmonic elements, as well as the variety of
languages employed, communicates the idea that diversity is not only tolera-
ted but welcomed. All voice parts have a role in creating the total sound,
a sound which by design accomodates a great deal of variation. Furthermore,
opportunities are provided for numerous native tongues to find expression in
the chants. That spirit of hospitality and openness which is incorporated into
the songs serves to bridge national differences, not by eliminating them,
but by celebrating them. Such a dissolution of boundaries promotes the mes-
sage that the church [...] is a world church [...]. It is a church which seeks to
find its voice in the diversity and multiplicity of its local expression as a way
of realizing its true catholicity or universality.
The aleatory nature of the chants [...] provides an aspect of provisionality and
openendedness to the musical compositions. Such provisionality, in turn, pro-
vides an experience of church which is dynamic or in progress. It is a pilgrim
church, journeying toward the realization of the Kingdom, present, but not yet
fully realized. 57

Kubicki gaat in haar analyse uit van de situatie in Taiz6 zelf en van de wijze
waarop de gezangen daar in de liturgie functioneren. Hoe functioneert de
muziek van Berthier (en andere Taiztgezangen) in de Taiztgroepen in Neder-
land? Welke betekenissen kennen de participanten aan genoemde groepen toe
aan het gezongen repertoire?58 In het tweede en derde deel van dit hoofdstuk
zullen deze vragen aan de orde gesteld worden.

5.1.4 De doorwerking van het Jongerenconcilie in Nederland
Een vierde lijn in de literatuur met betrekking tot Taiz6 betreft het zogenoem-
de Jongerenconcilie. Dankzij het concilie ontstond vanuit Taizd een groot,

58'- Kubicki, Liturgical music as ritual symbol. Zie hiervoor: Kubicki. Liturgical music as
178-179. Zie ook 183-187. ritual symbol, 1 88-190.
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wereldwijd netwerk en kreeg de inspiratie van Taiz6 vaste voet aan de grond
in diverse landen, waaronder Nederland. Bespreking van literatuur inzake het
Jongerenconcilie lijkt mij daarom van belang, ook al betreft het een beweging
uit met name de jaren zeventig van de twintigste eeuw

Het  idee  voor een Jongerenconcilie ontstond  in  1969.  In een gesprek  ver-
telde frtre Roger:

In februari 1969 heeft het  idee voor het eerst wortel geschoten. De jongeren
die in de voorjaarsvakantie naar Taiza gekomen waren, bleken uit tweeanveer-

tig verschillende landen te komen. Dat hadden wij helemaal niet verwacht.
Ik zei bij mezelf: leven we niet samen als het ware een spontaan concilie van

jongeren?
De vragen die me die dagen gesteld werden, waren veeleisend en ze komen
steeds weer terug: 'Wat moeten wij, jongeren, doen als we weer thuis zijn;
terug in al die verschillende landen waar wij vandaan komen?' En ik zag geen
mogelijkheid om hen een concreet antwoord te geven. Spoedig begreep ik dat
wij het antwoord niet langer schuldig konden blijven. Als we hen steeds maar
weer zeggen: keer terug naar je eigen situatie en ga daar verder, dan wordt
dat een uitvlucht. Doordat we geen antwoord geven en niet bereid zijn een
daad te stellen, werken we er, ongewild, aan mee dat veel jongeren van hun
zoeken naar het geloof afzien.
Het was van wezenlijk belang dat wij een middel zouden vinden dat ons een
tijdlang, zij het slechts voorlopig, samen stand doet houden. Om overal op de
wereld ons op eenzelfde manier vragen te stellen (...). 59

Het antwoord werd gevonden, na maanden van voorbereiding en gesprekken
met een internationaal team van jongeren, in het uitroepen van een
Jongerenconcilie. Tijdens het Paasfeest van 1970 kondigde frdre Roger de start
van dit concilie aan.«° Het Jongerenconcilie was geen forum, geen vergadering,
maar een vorm van geleefde solidariteit van jongeren uit alle landen, vanuit de

" Frere Roger. prior van Taize, Feest zonder Dokumentatie. in: Idem 40-46. S. Laplane,
einde. Dagboek /969-1970. Baarn 1977,19- Het Jongerenconcilie,  in:  Concilium  1 1( 1975)
20. Oorspronkelijke uitgave: Ta#te sea sans nr. 6,101-111. Jongerenpastoraat Den Haag
fin. Taize 1971. en Service Centrum voor Levensvorming te

Den Haag, Als een  lopend vuur.  Het jongeren-  Zie: Brico. Taiza Een lente in de kerk. 27-
71. N. Schuman, Vraag is of de kerken vol- concilie  van  TaiW  in  de  Nederlandse  situatie.

Den Haag, z j. (1980). Taizt, Dun,en leven.doende positief zullen reageren op authentieke
Onderweg naar  het jongerenconcilie.bewegingen onder jongeren. Notities bij  het Bilthoven, z.j. (1974). Oorspronkelijke titel:

Concile des Jeunes en Nederland, in: Kosmos
en Oelcumene 8 (1974)31-33. J. Spitz,'Er PrJparer le concile des jeunes. Audacieuse

aventure. Taiza 1973. Taizi. Het waamm van
moet nog veel puin worden geruimd voordat

het concilie van jongeren. .lournalisten en jon-het Concile des Jeunes m ons land zal aan-
geren antwoorden. Antwerpen/Amsterdam zj.slaan'. In gesprek met jongeren over hun kon- (1975). Schaffer. Erneuerter Glaube. 279-307.cilie in Nederland. in: Idem 34-39.
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geest van het evangelie. Daartoe ontstonden zogenoemde 'cellen', kleine
groepjes jongeren die bij elkaar komen. De cellen waren een middel tot uitwis-
seling van ervaringen en versterken van engagement."

In de ontwikkeling van het Jongerenconcilie kunnen we twee etappes
onderscheiden.«' De eerste etappe was de periode van voorbereiding, van de
aankondiging  in   1970  tot de officiale opening  van het Jongerenconcilie  in
1974.«' De opening vond zowel plaats in Taizd, waar 40.000 jongeren deelna-
men aan de gesprekken en vieringen, als op de andere continenten in de jaren
1974-1975.

De Aveede etappe was de voortzetting van het Jongerenconcilie door ont-
moetingen in Taize, conciliaire ontmoetingen op vele plaatsen in Europa en
daarbuiten, en vooral door kleine groepen jongeren die in hun eigen situatie
wilden leven vanuit geloof. Deze groepen worden ondersteund door twee
reeds genoemde tijdschriften die door Taizd worden uitgegeven: Briefuit Tai:U
(sinds   1970,   Nederlandse   editie   sinds   1972) en Communion (1970-1981,

alleen Franse en Duitse editie). Een belangrijke rol spelen ook de brieven die
frtre Roger schrijft, vaak in samenspraak met internationale teams van jonge-
ren»*, en die als leidraad dienen voor de ontmoetingen en gesprekken.

In deze tweede etappe, die nog steeds voortduurt - zij het sinds circa  1980
onder de noemer van een 'pelgrimage van vertrouwen op aarde' - werd in
1979 heel bewust de stap gezet naar integratie van het Jongerenconcilie in de
plaatselijke parochies en gemeenten. In de Handelingen van het Concilie van
Jongeren 1979 lezen we:

Een wereldwijde verzoening wordt op het plaatselijke vlak voorbereid. Laat de
talloze kleine tijdelijke gemeenschappen alles doen om banden aan te knopen
met de grote plaatselijke gemeenten, die de voortgang van Christus in de

geschiedenis verzekeren, de parochies. Laat de bestaande bewegingen alles
in het werk stellen om de betrekkingen met de plaatsen waar het volk van God
in z'n geheel samenkomt tastbaar te maken. Dan zal het mogelijk zijn dat er
een gedaanteverandering van de parochies komt in plaatsen van verzoening.
(...) Opdat het concilie van jongeren deelneemt aan deze omvorming van de

plaatselijke gemeenten zullen van tijd tot tijd groepen jongeren beschikbaar

Tai:u.  Het waarom van het concilie ran jon-   Het verloop en de inhoudelijke lyn van het
geren, 24. Jongerenconcilie wordt in sterke mate bepaaid

door frere Roger. De bijeenkomsten verlopen': Zie voor een kroniek van het jongerentreffen
(tot en  met 1983): Schaffer, Erneuerter minder spontaan dan op het eerste gezicht

Glaube, 280-282. lijkt. Zie: De Bruyn en Wiliems. Vervreem-

ding door religie, 605: 'Het is duidelijk dat de
Tijdens deze voorbereidingsperiode ver- lijn die het jongerenconcilie van Taiza tot nu

scheen een verslagboek van het verloop van de toe gevolgd heeft ternauwernood door de pas-
voorbereiding in diverse landen. zie: Taize. serende en participerende jongeren bepaald is.'
Dun·en leven. Zie ook: Schiffer. Erneuerter Glaube, 309-

310.
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zijn om het leven binnen een parochie in de hand te nemen, voor een periode
van twee weken. Zij zullen proberen er als een zuurdesem binnen het deeg
van het gemeenteleven te zijn, o.m. door een dagelijks gebed voor allen. 65

Ook in de Nederlandse situatie schoot het Jongerenconcilie wortel. Een
belangrijk impuls daartoe werd gegeven door het internationale ontmoetings-
weekend in Breda in 1977.» Tijdens dit weekend, waaraan ruim tweeduizend
jongeren deelnamen, presenteerde frdre Roger de Brief aan alle generaties,
waarin onder andere benadrukt werd dat het Jongerenconcilie de volwassenen
niet buiten wil sluiten, maar dat het grenzen, ook die tussen generaties, wit
doorbreken.

Op kleinere schaal werd een ontmoetingsweekend voor jongeren uit Den
Haag en omgeving georganiseerd in maart  1979. In totaal namen ongeveer  120

jongeren deel aan dit weekend. Een uitvoerig verslag met draaiboek en kriti-
sche  reflectie  verscheen   in   1980   onder  de  titel  Als een lopend vimr. Het
Jongerenconcilie van Taiz6 in de Nederlandse situatie.6' We herkennen hier de
structuur die we steeds tegenkomen bij nationale en internationale Taizt-ont-
moetingen: vieringen, gesprekken, bezoeken aan 'plaatsen van hoop' (leef-
groepen, opvanghuizen, ziekenbezoekgroepen e.d.«').

In hoofdstuk 1 (paragraaf 1.4.2) onderscheidde ik vier soorten Taiztgroepen in
Nederland: (1.) de zeven door Taiza erkende plaatsen waar maandelijks een
Taiz6viering aangeboden wordt; (2.) Taiztgroepen in het kader van jongeren-
pastoraat in parochies of gemeenten; (3.) Plaatsen waar men vieringen organi-
seert 'in de geest van Taiz6'; (4.) Koren die gezangen uit Taizt in hun reper-
toire hebben opgenomen. Het ontstaan van deze vier soorten groepen kunnen
we begrijpen tegen de achtergrond van het hierboven geschetste Jongeren-
concilie. Taiza streefde en streeft er nadrukkelijk naar dat de inspiratie, in
Taize opgedaan, weerklank vindt in de eigen leefsituatie. Waren het in de aan-
loop naar de officiale start van het Jongerenconcilie de cellen waarin dit
plaatsvond, na 1974 sprak men van 'kleine groepen van gebed, strijd, creativi-
teit; groepen in het volk van God, geintegreerd in de locale situatie'.«,
Inmiddels is de culturele en kerkelijke situatie in Nederland ingrijpend veran-
derd, zijn de kleine groepen veelal verdwenen en blijkt dat het profetisch enga-
gement van de Communautt van Taizd in mindere mate wortel heeft gescho-
ten, dan het zoeken naar gemeenschap en het creeren van plaatsen van stilte en

"  Brikfuit Tai'ZE;. Februari 1979. Centrum Levensvorming - jeugd en jongeren
- Den  Haag  1980." Brico. Taize. Een lente in de kerk. 66-71.

" Schiffer. Emeuerter Glatihe, 292' Zie noot 60. Enkele jaren eerder verscheen
de brochure: Taize. Jongerenconcihe. Extra -  TaizJ.  Het waarom van  het concilie van jon-
uitgave van J.R '74, uitgegeven door Service Keren,68.
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meditatie. Spreekt men in Taiza steeds van 'lutte et contemplation' - strijd en
contemplatie, in de Nederlandse situatie gaat de aandacht thans vooral uit naar
de contemplatie, naar het vieren van liturgie met de bouwstenen die vanuit
Taiza worden aangereikt. Alleen bij de nationale ontmoetingen wordt opnieuw
het evenwicht gevonden door nadrukkelijk in gesprek te gaan met mensen die
leven en werken op 'plaatsen van hoop'.

5.1.5 Positionering van het onderzoek
In deze studie kijken we naar Taiztgroepen in Nederland. Specifiek gaan we
in op het jongerengebed in Utrecht (een groep uit de eerste categorie) en de
Taiztgroep Oosterhout (tweede categorie). Ik heb niet gekozen voor een groep
uit de derde categorie (plaatsen waar men vieringen organiseert 'in de geest
van Taizd'), omdat de diversiteit hier te groot is en niet helder wordt wat het
eigen karakter van de vieringen is. Ook koren die Taizdgezangen in hun reper-
toire hebben opgenomen (de vierde categorie), komen verder niet in het onder-
zoek voor, omdat ook hier de diversiteit te groot is; we komen koren tegen met
slechts enkele Taizdgezangen in het repertoire tot koren die uitsluitend
Taizdgezangen ten gehore brengen.

Veel van de hierboven genoemde literatuur richt zich op Taiz6, op de erva-
ringen opgedaan in Taizd of op de vertaalslag die,  in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw, gemaakt moest worden om de impulsen vanuit Taiza vrucht-
baar te maken voor de situatie in Nederland. In deze studie richten we de blik
ten volle op Nederland en bezien we de Taiztgroepen en hun rituele en ritueel-
muzikale repertoires binnen de context van de Nederlandse cultuur.
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Zoals gebleken is uit het overzicht in paragraaf 1.4.2 komen op vele plaatsen
in Nederland jongeren'° - en soms ook ouderen - bijeen om te vieren in de
geest van Taizt. Edn van deze plaatsen is Utrecht, waar maandelijks op don-
derdagavond twintig tot dertig jongeren zich verzamelen voor een jongeren-
vesper. Een tweede plaats is de Antoniuskerk in Oosterhout (bij Breda), waar
iedere eerste vrijdag van de maand jongeren bijeen komen voor een
Taiz6viering.

5.2.1    De maandelijkse jongerenvesper in Utrecht
Tijdens mijn verblij f in Taizd, mei 2000. kwam ik op het spoor van de jonge-
renvesper in Utrecht. 'Maandelijkse jongerenvesper met liederen uit Taiza', zo

' In Taizt rekent men allen tot 30 jaar tot de
categone  ·longeren'.
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Jongerenvesper in Utrecht.

wordt de viering aangekondigd. Utrecht is 66n van de zeven plaatsen in
Nederland waarvoor in TaizE zelf'reclame' wordt gemaakt.'t De zeven offici-
eel erkende plaatsen vormen tezamen een informeel netwerk. Men heeft con-
tacten met elkaar en vanuit deze plaatsen onderhoudt men contacten met de
broeders van Taiza.

In de folder die door Utrecht wordt verspreid lezen we:

N-1 Aangezet door de oecumenische gemeenschap van Taiza en in verbondenheid

met de 'pelgrimage van vertrouwen' worden er sinds september 1996 maan-
delijkse gebeden in Utrecht georganiseerd, onder de naam 'Jongerenvesper',
waar ook de eenvoudige liederen van Taiza gezongen worden en stilte een
belangrijke plaats inneemt.  (...) De gebeden zijn oecumenisch: ze worden
voorbereid door jongeren die afkomstig zijn uit verschillende kerken.
Vanzelfsprekend staan de gebeden open voor iedereen die wil komen.
Er wordt niets van je verwacht, er wordt je niets gevraagd. Er ligt alleen een
uitnodiging.

In dit citaat worden enkele belangrijke kenmerken van de jongerenvesper
opgesomd. Er is de verbondenheid met Taiza, de viering wordt gedragen door
de Taizdgezangen en door stilte. Het gebed (bedoeld is: de viering, de liturgie)
is oecumenisch van opzet. De sfeer is uitnodigend, zoals ook de broeders van

' Dat deze reclame werkt. merkte ik bij de vakantie waren er meer deelnemers dan
jongerenvesper in Utrecht. Bij het gebed in de gebruikelijk. In deze perioden zijn veei ionge-
maanden mei (voorjaarsvakantie) en oktober ren naar Taize geweest en hebben zij kennis
(herfstvakantie) en net na de Europese ont- kunnen nemen van de zeven door Taiz6 erken-
moeting (rond de jaarwisseling) en de zomer- dejongerengebeden.
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TaizE jongeren willen uitnodigen deel te nemen aan hun leven.
In deze paragraaf ga ik in op de historie en opzet van de jongerenvesper in

Utrecht. Daarbij besteed ik ook enige aandacht aan de zes andere jongerenge-
beden in Nederland. In paragraaf 5.2.3 komen de vieringen en alle aspecten
die daarmee samenhangen aan de orde.

In april 1996 bezocht frere Roger Rotterdam op uimodiging van bisschop Van
Luyn. Naar aanleiding van dit bezoek namen twee Nederlandse broeders van
Taize, broeder Sebastiaan en broeder Rob, het initiatief tot enkele regionale
jongerengebeden in Nederland, die een voorbeeldfunctie konden hebben voor
andere plaatsen waar vieringen in de geest van Taiza georganiseerd werden. In
Utrecht begon het gebed in september  1996, in Voorschoten en Groningen
ging het gebed een maand later van start. In Groningen vindt nog steeds maan-

delijks een jongerengebed plaats, in Voorschoten niet.'2
In  februari   1999  vond in Utrecht een nationale Taizd-ontmoeting plaats.

Door deze ontmoeting werd de jongerenvesper in ruimere kring bekend en
werden er door de kerngroep vele contacten gelegd, onder andere met het
dekenaat, het studentenpastoraat en de oud-katholieke kerk.

De jongerenvesper in Utrecht is, zoals gezegd, onderdeel van een informeel
netwerk van zeven jongerengebeden in Nederland (kadertekst A-5. p. 275).
Deze jongerengebeden zijn op hun beurt onderdeel van de 'Pelgrimage van
vertrouwen op aarde'. Taize is hierbij de eerste initiatiefnemer en heeft richt-
lijnen opgesteld voor de opzet van de jongerengebeden. In een gezamenlijke
notitie van fr€re Sebastiaan, Albert Hahn (jongerengebed Leeuwarden) en
Nienke Dekker (idem) worden de karakteristieken opgesomd":

1.    Er is geen voorganger, geen avondmaal of eucharistie.
2.   Het jongerengebed wordt gedegen voorbereid door een groep jongeren.
3.  Er worden slechts enkele teksten gelezen, deze zijn eenvoudig, afkomstig

uit de bijbel en zo gekozen dat geen toelichting nodig is.
4.  Er is een moment van stilte van 5 tot 7 minuten.
5.  De ruimte is mooi ingericht met iconen, kaarsjes, bloemen.
6.   De liederen van Taize worden muzikaal goed ondersteund. Eventueel is

er solozang.

Informatie van Nicolien Smits (e-mail d.d. (DPC-brochure). Rotterdam  1999.  33-39.
13 april 2004). Zie ook: Briefuit Taizu decem- Bij de organisatie van het jongerengebed in
ber 1997-januari 1998. Hier worden (op p. 8) Utrecht was dominee Wallet betrokken, een
jongerengebeden genoemd in Amsterdam, vriend van de Communaute van Taiz6. Dankzij
Groningen. Hengelo. Utrecht en Voorschoten. hem viel de keuze op de Vredeskerk in de
Een beschrijving van het jongerengebed in wijk Lombok.
Voorschoten is te lezen in: K. de Groot, -' Notitie d.d. 1 maart 2001.
Tobias. Verhalen uit het jongerenpastoraar
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7.  De gebeden zijn bedoeld voorjongeren.
8.   De jongerengebeden zijn laagdrempelig. Juist jongeren die zich niet

(meer) thuis voelen in de reguliere kerken moeten zich welkom weten bij
de gebedsvieringen.

9.  De liturgie moet worden opgebouwd volgens het schema dat door Taize
wordt aangereikt.

10. De jongerengebeden worden georganiseerd in goed overleg met de plaat-
selijke kerken. Het jongerengebed mag niet in plaats treden van de regulie-
re kerkdiensten. Dit betekent onder meer dat voor de jongerengebeden de
frequentie van 66n keer per maand aangehouden moet worden.74

Op zondag 7 oktober 2001 werd in Leeuwarden een bijeenkomst georgani-
seerd voor de organisatoren van de zeven jongerengebeden. Doel van deze bij-
eenkomst was met name het uitwisselen van ervaringen. Slechts drie groepen
waren aanwezig (Leeuwarden, Ede en Enschede), maar van de vier overige
plaatsen was voor zover mogelijk informatie opgevraagd. Tijdens het middag-
programma was er keuze uit drie verschillende gespreksgroepen. 1. muziek, 2.
organisatie; 3. liturgie. Uit de verslagen van deze drie groepen haal ik enkele
opmerkelijke punten naar voren.

Voor de muziek wordt gebruik gemaakt van de uitgaven zoals die door
TaizE verzorgd wor4en. Liederen die in Taizd niet meer gebruikt worden, wor-
den in Enschede ook niet meer gezongen in de vieringen. In Ede en Leeuw-
arden blijft men deze vertrouwde liederen juist wel zingen. Bij de meeste
gebeden is een koor aanwezig. In Ede bestaat het koor uit ervaren mensen,
waardoor repetities nauwelijks nodig zijn. In Enschede wordt in de week voor-
afgaand aan het jongerengebed gerepeteerd, in Leeuwarden wekelijks.

Het kader waarbinnen de jongerengebeden georganiseerd worden is ver-
schillend. In Leeuwarden en Ede vallen de gebeden onder auspicien van de
Raad van Kerken. In Enschede en Wageningen is het jongerengebed een aan-
bod vanuit het studentenpastoraat. In de overige drie plaatsen is de organisatie
van het Taizdgebed geheel zelfstandig. In alle plaatsen richt men zich expliciet
op jongeren tot circa 30 jaar. In Ede bezoeken ook veel ouderen het gebed.

De zeven groepen onderhouden contact met Taize. Dit gebeurt op informe-
Ie wijze, doorgaans via de e-mail of tijdens een bezoek aan Taiz6. De contac-

-' Merk op dat de nummers 8 en 10 enigszins in het interview met Marloes Biermans (1 7
op gespannen voet staan met elkaar. Taize oktober 2002) was deze spanning tussen
beveelt aan de jongerengebeden zo te organi- 'marge' en 'centrum' 66n van de onderwerpen.
seren dat ook jongeren die niet (meer) ver- Marloes vertelt dat de ervaringen opgedaan in
trouwd zijn met het gangbare liturgisch aan- Taizt haar terug in de kerk hebben get,racht.
bod zich thuis voelen. Tegelijk wil men niet Daarom heeft ze soms moeite met al te
dat de jongerengebed als alternatief voor de enthousiaste Taiztgangers en verzet zich erte-
reguliere liturgievieringen gaan functioneren. gen 'dat je alleen in Taize je heil zoekt.'
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ten gaan met name over concrete kwesties, zoals wijzigingen in de opzet van
de viering. Zo vertelt Nicolien Smits (jongerenvesper Utrecht):

N-2 Het initiatief is eigenlijk opgestart vanuit Taiza, door broeder Sebastiaan en
broeder Rob zelf. Dat hebben we ook altijd erg belangrijk gevonden, om dat
contact te blijven onderhouden. Er is altijd een zekere spanning tussen wat zij
willen en de realiteit hier, het leven in Nederland. Dat moet op elkaar afge-
stemd worden. Als ik in Taiza ben, dan praten we met elkaar. Als er iets is,
zoeken we contact. Zoals nu, we hebben het Onze Vader in het Nederlands

vertaald. Dat gaat dan even naar Taiza: wat vinden jullie ervan, vinden jullie

het een goed idee om het in het Nederlands te zingen? Dat soort dingen
spreken we wei door. 75

We kunnen zeggen dat de zeven jongerengebeden Taizt als het ware vertegen-
woordigen in de Nederlandse context. Met name de opzet van de vieringen en
de wijze waarop jongeren uitgenodigd worden deel te nemen. zijn afgeleid van

wat gebruikelijk is in Taiz6 zelf.  Met hun aanbod plaatsen de jongerengebeden
zichzelf naast het gangbare aanbod van liturgievieringen door parochies en
gemeenten. Ze willen een aanvulling zijn op dit aanbod en bieden aan jonge-
ren een plaats waar de inspiratie van Taiz6 geproefd kan worden.

5.2.2   De Taizlgroep in Oosterhout
Iedere eerste vrijdag van de maand komen vijftien tot twintig jongeren bijeen
voor een Taizdviering in de Antoniuskerk te Oosterhout. Deze groep jongeren,
door mij aangeduid als 'Taiztgroep Oosterhout', laat zien hoe de inspiratie die
van Taiza uitgaat naar de locale kerken, als onderdeel van het jongerenpasto-
raat gestalte kan krijgen. Dergelijke groepen zijn er ongetwijfeld vele in
Nederland, maar ze zon moeilijk in beeld te krijgen.

De maandelijkse viering in Oosterhout is geinspireerd door de liturgie van
Taizt, maar heeft niet de herkenbare ordo zoals we deze gezien hebben bij de
zeven officiele jongerengebeden. Hiermee zijn de Taizevieringen in
Oosterhout tevens een exempel van hoe op vele plaatsen in Nederland vierin-
gen 'in de geest van Taiza' georganiseerd worden, zowel binnen het kader van

het jongerenpastoraat als daarbuiten als aanbod voor jongeren dn ouderen."'

Hieronder ga ik in op de historie en de opzet van de Taiz6groep Oosterhout.

De vieringen en de daarmee samenhangende aspecten komen aan de orde in
paragraaf 5.2.3.

' Interview met Nicolien Smits, 5 november -* Zie paragraaf 1.4.2 (p. 41 vv. ), categorieen 2
2002. en 3.
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1. 1

Taizaviering in de Grote Kerk in Breda, februari 2003.

De Taiztgroep Oosterhout maakt deel uit van het jongerenpastoraat van de
Antoniusparochie en is ontstaan uit de vormselgroep. Na het vormsel bleven
enkele jongeren onder leiding van pastoraal werker Jos Zwetsloot bij elkaar
komen, 66n keer in de zes weken. Na enige tijd kreeg MariElla van Langh de
leiding over de groep en zij  nam,  in  1999, de jongeren mee naar de nationale
Taizd-ontmoeting in Utrecht. Vanaf dat moment begon men met het organise-
ren van Taizdvieringen. Naast de vieringen komt de groep geregeld bij elkaar
voor een discussie-avond of een andere activiteit. Een groot deel van de
Taiztgroep is ook lid van het jongerenkoor 'Imagine'.

De band met de parochie wordt door de jongeren van de Taiztgroep
Oosterhout gewaardeerd: de groep zou ook kunnen bestaan buiten de parochie
om, maar de mogelijkheden die de parochie biedt (kerkgebouw, geluidsinstal-
latie, kaarsen, begeleiding) worden als prettig ervaren.

Een belangrijke, bindende factor voor de groep is Taizt zelf. Jaarlijks gaat
(een deel van) de groep naar Taiz6 voor een verblijf van een week. Deze
Taizdreizen hebben een dubbele uitwerking. Ten eerste zetten ze aan tot het
organiseren van de maandelijkse vieringen in Oosterhout. 'Als je eenmaal in
Taizd bent geweest, wil je dat ook vasthouden', zegt Adriaan." Menno vult aan:
'We willen vooral het gevoel vasthouden, de rest van het jaar."' Ten tweede zijn
de Taizareizen vormend voor de groep als geheel. In Taizt hebben de jongeren
intensiefgesprekken gevoerd met elkaar. Ze hebben elkaar leren kennen op een
ander niveau dan gebruikelijk in een groep vrienden. Menno zegt het zo:

-- Interview met Adriaan Corten. 24 juni 2003. -' Interview met Menno Brouwer, 11 juni
2003.
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N-3 Ik denk, en dat is kenmerkend voor de meeste Taizagroepen, dat het niet zo
maar een losse vriendengroep is. Vooral als je naar Taizd bent geweest, dan
leer je elkaar niet zomaar oppervlakkig kennen. Je leert elkaar van binnenuit
kennen. Na een week ken je elkaar zo goed. Dat is het speciale aan zo'n
groep. ledereen staat open voor wat je denkt, wilt, gaat doen. ledereen luistert
naar elkaar, dat is het mooie van Taiza. Zo bouw je een aparte band op, die
heb je niet met andere mensen.  (...)  Daar komt bij dat we elkaar maar 66n keer
in de maand zien. We zijn dus niet hecht wat betreft de tijd die we met elkaar

doorbrengen. We kennen elkaar goed, maar zien elkaar weinig. Elke keer kijk
ik er dan ook naar uit om ernaar toe te gaan. 79

5.13     Vieringen
Vanuit meerdere perspectieven kan naar de Taiz6vieringen in Nederland geke-
ken worden. Zo is er het oecumenisch perspectief, de aandacht voor groeps-
vorming en leiderschap, religieuze vorming van jongeren enzovoort. In deze
studie kijken we met name naar het ritueel-muzikale repertoire en het ritueel
handelen, zonder daarbij andere mogelijke perspectieven uit het oog te verlie-
zen.

513.\  Beschrijzing van enkele vieringen
In het nu volgende presenteer en analyseer ik de Utrechtse jongerenvesper van
16 mei 2002 en een tweetal vieringen van de Taiztgroep Oosterhout.

W-1 Jongerenvesper Utrecht, 16 mei 2002

Het gebed begint om 20.20u. Daaraan voorafgaand hebben alle aan-
wezigen vanuit de ontmoetingsruimte een plaats opgezocht in de kerk-
zaal. De meesten hebben hun schoenen uitgetrokken en zitten op de
grond (de stoelen zijn weggehaald en er zijn tapijttegels op de grond
neergelegd); alleen de ouderen die aanwezig zijn, en de instrumentalis-
ten zitten op de stoelen die langs de wanden staan. Voor in de kerkzaal
staan twee iconen en de zevenarmige kandelaar, de bijbel ligt op de
altaartafel, de paaskaars brandt. Allen hebben een liturgieboekje (door
de leden van de voorbereidingsgroep aangeduid als 'de liturgie') en
een boekje met gezangen. Voor de solisten en instrumentalisten is er
een draaiboek, waarop de volgorde van de viering staat aangegeven
en de tekst van de psalm en de voorbede.

« Interview met Menno Brouwer. 11 juni
2003.
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Zoals gebruikelijk klinkt er voorafgaand aan het eigenlijke begin barok-

muziek van cd. Er zijn twee instrumentalisten (twee fluiten) en twee
solisten. Als de cd wordt afgezet, zet Marloes (fluit) het eerste gezang
in: Tui amoris ignem. De twee solisten zingen met microfoon, voor
zover ik kan zien en horen, zingen allen mee. Tijdens het gezang steekt

een van de aanwezigen de zevenarmige kandelaar aan. Daartoe neemt

ze met een klein kaarsje vuur van de paaskaars.
Het tweede gezang is een Alleluia, gecombineerd met psalm 72. De
solisten zingen afwisselend de verzen; de aanwezigen hebben de tekst

niet op papier staan. Daarna klinkt het derde gezang: het Lied van de

stad, geen Taizagezang, maar een lied dat afkomstig is uit het protes-
tantse Liedboek voor de Kerken (Gezang 490) en de rooms-katholieke

bundel Gezangen voor Liturgie (nr. 465)
Dan volgt een lezing: Romeinen 8,22-30. Ean van de jongeren komt
naar voren, neemt het bijbelboek van de altaartafel en leest met haar

gezicht gekeerd naar allen de tekst voor. De tekst wordt gelezen in
protestantse NBG-vertaling. Het is een lange en ook moeilijke tekst,
die door allen in het liturgieboekje meegelezen kan worden. Na de

lezing klinkt het vierde gezang: Veni Sancte Spiritus. Marloes speelt

hierbij op de cello. Daarna is het stil, intens stil, zeven minuten lang.
Na de stilte klinkt de voorbede, door de solisten in afwisseling gezon-

gen en steeds onderbroken door een gezongen Kyrie door allen. De

tekst van de voorbede staat niet in het liturgieboekje. De voorbede
wordt afgesloten met de oecumenische vertaling van het Onze Vader.R'

Ean van de solisten zet dit in en allen bidden (spreken) mee. De tekst is

opgenomen in het liturgieboekje.
Dan volgen het zesde gezang (Jasus le Christ) en het slotgebed. Dit
gebed staat in het liturgieboekje en wordt door ddn van de solisten uit-

gesproken. Als slotlied zingen we Nada te turbe. In het liturgieboekje
staat dan heel vriendelijk aangegeven: 'Zij die willen, kunnen blijven om
de volgende liederen te zingen...' en dan volgen  nog vier gezangen.  In
het draaiboek wordt dit deel aangeduid als 'nazit'. ledereen blijft zitten

en zingt mee. Tijdens het eerste gezang gaat dan van de organisatoren

weg om chocolademelk te warmen. Na het laatste gezang gaat de cd
weer aan en gaan allen, druppelsgewijs, terug naar de ontmoetings- -+

. Vanaf de jongerenvesper van september 2002 sie is op een apart blaadje achter in de zang-
wordt het Onze Vader gezongen (Nederlandse bundel geplakt.
tekst. melodie van Taize). Deze gezongen ver-
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ruimte.  Het is inmiddels 21.30u.  Op de tafel waar de zangboekjes
gelegd moeten worden, staat een collectemand voor een vrijwillige bij-
drage. De meesten blijven nog even om met elkaar te praten en choco-
lademelk te drinken. Rond 22.00u gaan de organisatoren, met hulp van
enkele anderen, opruimen: de tapijttegels gaan de kast in, de stoelen
worden weer teruggezet.

De viering duurde in totaal 70 minuten. Inclusief de voorbede klonken
er elf gezangen die in totaal 59 minuten duurden. Dit betekent dat 84%
van de totale tijd ingevuld werd met muziek. De lezing en het gespro-
ken gebed (Onze Vader, slotgebed) duurden ieder circa 2 minuten, de
stilte duurde 7 minuten. Bij deze viering waren circa dertig personen
aanwezig, onder wie enkele ouderen.

De vieringen van de Taiztgroep Oosterhout verlopen minder vast geordend
dan de liturgie van de zeven officiale jongerengebeden. De jongeren voelen
zich vrij de liturgie naar eigen inzichten in te vullen. Vaak beperkt de viering
zich tot drie gezangen aan het begin, vervolgens een lezing en stilte en tot slot
nog twee of drie gezangen.

Hieronder geef ik een beschrijving en analyse van de vieringen op 7 maart
en 4 april 2003. De viering van 7 maart was een 'reguliere' viering in de
Antoniuskerk. De viering van 4 april was een bijzondere viering: op uitnodi-
ging van de benedictinessen werd de Taiz6viering in het klooster van de zus-
ters gehouden.'1 Daaraan voorafgaand hadden de jongeren een video over het
kloosterleven bekeken en gezamenlijk gegeten. Beide vieringen duurden
ongeveer een half uur.

W-2 Taiz6vieringen Oosterhout, 7 maart en 4 april 2003

Viering 7 maart 2003
Zoals elke maand ontvang ik enkele dagen voorafgaand aan de
Taizaviering een kaartle ter herinnering. De viering zal wat later begin-
nen dan gebruikelijk vanwege de repetitie van het jongerenkoor
'Imagine'. Als ik arriveer in het parochiecentrum De Vinder, is het jon-

" Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout.
Deze abdij ligt tegenover de Antoniuskerk.
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gerenkoor nog aan het repeteren. In de kerk zijn twee leden van de

Tai groep die niet bij het jongerenkoor zitten, bezig met de inrichting
van de ruimte. De kussens liggen al op de grond voor het oude hoofd-
altaar, de geluidsinstallatie staat klaar. De twee zijn bezig met het aan-
steken van waxinelichtjes op de grond v66r het altaar.

Na enige tijd druppelen de overige jongeren binnen. Het is niet zo druk
deze avond, ongeveer vijftien mensen. We passen gemakkelijk in ddn
kring. Sommigen gaan al zitten, anderen blijven nog even kletsen.
Linda van Mook heeft de viering voorbereid en zij vraagt aan Linda

Oomes de lezing te doen uit het boek Gebeden uit Taizd.*' Zittend op
de grond leest Linda de tekst alvast door en ze gaat zo zitten dat ze
straks, in het halfduister de tekst nog lezen kan. Ondertussen program-
meert Menno de cd. Als hij daarmee klaar is, zet hij de muziek alvast

zachtjes aan. Buiten is het al bijna donker, in de kerk gaan alle lichten

uit, alleen de kaarsjes branden.
Als iedereen zit, zet Menno de muziek even af. Enigszins schuchter
heet hij allen welkom en vraagt hij of iemand een kaarsje wil aansteken.
Bij het altaar staan altijd enkele kaarsjes die nog niet zijn aangestoken.
Wie wil kan een intentie noemen en daarbij een kaarsje aansteken. Drie
mensen staan achtereenvolgens op. De een bidt voor zijn zus die in
Tanzania verblijft, de ander voor de kat die dood is en een derde voor
vrienden die voor de VN in Afghanistan verblijven.
De volgorde van de viering is eenvoudig. Met behulp van de cd zingen
we enkele Taizagezangen, daartussen horen we twee lezingen en is het
ongeveer zeven minuten stil. De eerste lezing (Mt.6,6.16-18) gaat over
vasten (Gebeden uit Taiza, 127-128) en wordt gelezen door Linda

Oomes, de tweede lezing gaat over moed en wordt gelezen door
Sandra van Vessem, die de tekst zelf heeft uitgezocht.

Twee gezangen
Lezing uit MatteOs

Gezang
Stilte

Gezang

Lezing over moed
Twee gezangen -+

' Zie noot 53.
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Na het laatste gezang staan enkelen op en gaan terug naar De Vinder. De
muziek blijft zachtjes doorspelen. Langzaam maar zeker gaat ieder weg.

Viering 4 april 2003
De Taiz6viering is vandaag bijzonder en uitzonderlijk: de groep is uitge-
nodigd een Tai viering te verzorgen bij de benedictinessen. Pastoraal
werker Jos Zwetsloot heeft er, in overleg met de zusters, een heel pro-
gramma van gemaakt. Ik ben om ca. 18.15u in het klooster. De groep
is net begonnen met het bekijken van een video over het leven van de
benedictinessen. Niet iedereen is er, tijdens de video komen er nog
enkelen binnen. Na de video is er gelegenheid om vragen te stellen

I aan de gastenzuster.
Om  19.00u eten we in het gastenverblijf. Inmiddels zijn ook Menno en
Pieter gearriveerd, belangrijk want zij moeten straks in de viering gitaar      
spelen. We eten in stilte, terwijl de zuster een verhaal voorleest. Na de
maaltijd gaat een deel afwassen, ik zet samen met Peter de kaarsjes in
de kerk. Uit een kloostergang wordt een icoon gehaald en geplaatst
midden tussen de banken. De gitaren en fluiten worden gestemd. Om
20.00u begint de viering. Heel vanzelfsprekend zitten wij op de grond,
tussen de koorbanken· in. De zusters zitten in de banken om ons heen.
Er is een orde van dienst samengesteld die voor iedereen beschikbaar
is (zie onder). Begeleid door gitaren en fluiten zingen we de liederen.
Elk lied zingen we ongeveer acht keer, de zusters zingen goed mee.
Adriaan doet de bijbeliezing. Hij heeft deze, vertelt hij later, zelf uitge-
kozen: de passage waar Jezus roept 'God mijn God, waarom hebt Gij
mij verlaten.' Een passage waarin Jezus heel menselijk blijkt te zijn,
aldus Adriaan. Josefien doet de voorbede (bij nr. 6, na de stilte). Linda
Oomes en Sandra zingen na elke intentie: 'Hoor ons gebed'. Het aan-
houden van de toon wil niet echt lukken (dat vraagt eigenlijk om meer-
stemmigheid, maar dat zit er niet in...). De tweede lezing na nr. 7 is een
zelf gekozen tekst door Josefien over 'bron'
De abdis sluit de viering af met de zegenbede. Buiten de kerk bedankt
zij ons hartelijk.

1. Gezang: Misericordias Domini
2. Gezang: Jasus le Christ (Nederlandse tekst)
3. Bijbellezing
4.   Gezang: Nada te turbe
5. Stilte
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6.  Voorbede met Kyrie
7.  Gezang: Dona la pace
8. Tweede lezing: 'Bron'
9. Gezang: Venite, exultemus Domino

Zonder voorbij te gaan aan de verschillen in de orde van dienst wil ik vooral
wijzen op de overeenkomsten tussen de jongerenvesper in Utrecht en de vie-
ring in Oosterhout. Kenmerkend zijn de gezangen en de stilte. Daarnaast is er
in beide situaties steeds een lezing. Belangrijk aspect van de viering is voorts
de inrichting van de ruimte. Zelfs als de situatie een totaal andere is, zoals in
de abdij van de benedictinessen, dan blijven de kaarsjes, de icoon en het zitten
op de grond herkenbare elementen. In Utrecht ten slotte speelt het gebed een

belangrijke rol, in Oosterhout is dit een bijna vergeten categorie.
Overigens zijn bovenstaande beschrijvingen van de vieringen niet volledig.

Zowel in Utrecht als in Oosterhout kent de viering een informeel vervolg van
ontmoeting met koffie en thee (Oosterhout) of chocolademelk (Utrecht). In
contrast met de rust en de ingetogen sfeer van de viering overheersen hier het
gesprek en de levendige ontmoeting. Elke Taiz6viering vormt zo een tweeluik:
viering in de kerk, gesprek en ontmoeting daarna in een andere ruimte. Dit
laatste onderdeel laat ik verder achterwege en ik beperk me tot de rituele en
ritueel-muzikale aspecten van de viering, het eerste deel van het tweeluik.
Achtereenvolgens komen de gezangen, de gebeden, de lezing, de stilte en de
aankleding van de ruimte aan bod. Niet alle aspecten zijn overigens voor ieder
even belangrijk. Zo benadrukt Marloes Biermans het aspect van de herhaling
van de gezangen. Nicolien Smits legt het accent op de stilte. Jost Biermans
kenmerkt de viering als 'samen bidden'; met name de stilte en de zich steeds
herhalende gezangen scheppen ruimte voor gebed.

5.23.1 Gezangen
De wijze waarop de gezangen gekozen worden, is in Utrecht en Oosterhout
heel verschillend. In Utrecht worden deze, voor zover mogelijk, gekozen bij
het liturgisch jaar en de lezing (zie kadertekst A-7, p. 276). De keuze van de
gezangen in de Taiz6viering in Oosterhout is min of meer willekeurig. Men
kiest de gezangen die beschikbaar zijn op cd en welke men goed kan meezin-
gen. Er wordt geen rekening gehouden met het liturgisch jaar en ook de litur-
gische functie van de gezangen speelt geen rol. Wel let men op een afwisse-
ling in talen en op de 'sfeer' van een gezang. Zo probeert men na de stilte een
rustig, ingetogen gezang te plaatsen.
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In de interviews gaan de jongeren vooral in op de werking van de
Taizagezangen. In paragraaf 5.1.3 heb ik aan de hand van de analyse van
Judith Kubicki al een en ander gezegd over de wijze waarop de Taizdgezangen
in de liturgie in Taize functioneren: de vierende gemeenschap is de eerste dra-
ger van de gezangen; er kan gebruik gemaakt worden van solozang en instru-
menten, maar noodzakelijk is dat niet; door de inzet van solozang en instru-
menten wordt elke uitvoering een unieke ('toevalskarakter').

Een belangrijk aspect van het ritueel functioneren van de Taizagezangen
heb ik nog niet genoemd: de herhaling. De gezangen zijn over het algemeen
kort en omvatten niet meer dan 66n  of twee regels.  In de hierboven beschreven

vieringvan Utrecht komen elf gezangen voor. Als we het psalmgebed (4 minu-
ten) en de voorbede (5 minuten) buiten beschouwing laten, dan gaat het om
negen gezangen die in totaal vijftig minuten duurden. Edn gezang duurt dus
circa 5% minuut. Als we daarbij bedenken dat het zingen van 66n Taizdgezang
zeker niet meer dan een halve minuut in beslag neemt, dan zien we dat elk
gezang ten minste elf keer herhaald wordt.

Wat is de werking van het steeds maar herhalen van de gezangen? Ten eer-
ste kunnen we zeggen dat de herhaling uitnodigt tot participeren.u Om een
tweede effect van de herhaling op het spoor te komen haal ik enkele passages
uit de interviews met de Utrechtse jongeren aan:

N-4 Opeens merkte ik dat door die herhaling en het simpele, dat die tekst tot mij
doordrong. Dat had ik nog nooit zo ervaren. Nu ben ik deze tekst aan het
zingen, aan het bidden:

N-5 Ik heb dat zelf bij bepaalde liederen, dat de tekst mij heel erg aanspreekt,
dat ik geraakt wordt door de tekst, juist door dat honderd keer te zingen,
en vooral ook de solo's die erboven worden gezongen."

Uit deze twee citaten blijkt dat de herhaling bij hen niet in de eerste plaats leidt
tot een soort mantra-achtige zang. waarbij de betekenis van de gezongen tekst
als het ware verdwijnt achter de herhaling. De herhaling leidt juist tot een meer
bewuste omgang met de tekst. Door de voortdurende herhaling wordt de
gezongen tekst tot een gebed.

„                                                     „Martin:  'Kun je terughalen waarom de Interview met Jost Biermans, 2 december
muziek je op een gegeven moment pakte?' 2002.

Jose: 'Ja. de herhaling. Ik zat in die kerk en ik " Interview met Marloes Biermans. 17 okto-dacht: wat kan ik anders dan meezingen. je ber 2002.kunt niet niks doen.' Interview met Jost
Biermans. 2 december 2002.
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N-6 Ik vind het hele fijne muziek. Maar dat vond ik niet. Voordat ik in Taiza kwam,

vond ik het verschrikkelijk. Ik studeerde aan het conservatorium en dacht:
wat een belachelijke muziek, geen enkele originaliteit, eenvoudige melodietjes,
afschuwelijk voor de hand liggende akkoorden. Ik vond het helemaal niets.

Maar toen ik in Taiz6 was, was ik helemaal om. En nu houd ik ontzettend van
die muziek. Niet als muziek om naar te luisteren - helemaal niet zelfs, ik zet
het ook nooit op, anderen zetten wei eens een cd op, maar ik heb geen cd -
maar waar het voor bedoeld is: om te bidden.86

Door de herhaling van de muziek komen de deelnemers tot gebed. Dit veron-
derstelt wel dat de muziek goed uitgevoerd wordt: de muziek moet mooi zijn,
het mag niet vals zijn, het tempo moet goed zijn. 'Schoonheid kan helpen om
te bidden', zegt Nicolien Smits."

Ook de Oosterhoutse jongeren waarderen niet zozeer de muzikale kwali-
teiten of de tekst van een gezang, maar datgene wat het zingen bij de deelne-
mers bewerkt.

N-7 De muziek vind ik heel mooi. Het is ook bijzonder om naast iemand te zitten

en met z'n tweean te zingen. Je voelt elkaar aan en dat geeft een band.
Dat vind ik heel mooi om mee te maken. Het is steeds dezelfde regel,
daarom kun je ermee 'spelen'. Terwijl je aan het zingen bent, kun je mediteren,

ergens over nadenken, om je heen kijken, kijken met wie je allemaal aan het

zingen bent. Het zingen gaat vanzelf. Als je echte liedjes zou zingen, ben je
bezig met zingen, dan moet je opletten wat je zingt, tekst en noten lezen.

(...) hele rustgevende muziek, die je dwingt tot nadenken, omdat je niet over
de muziek hoeft na te denken. De muziek die je normaal hoort, popmuziek,
rock and roll, daar moet je naar luisteren of daar moet je nadenken als je wilt
meezingen. Maar door het simpel te houden, makkelijk ritme ook, daardoor

heb je meer tijd om na te denken. KM

Uit dit citaat blijkt dat de werking van de muziek tweeledig is. Ten eerste

schept het samen-zingen een band, de muziek brengt mensen bij elkaar en
roept de ervaring van gemeenschap op. Ten tweede is de muziek een middel
tot meditatie. Het zingen is geen doel op zich, de deelnemers-zangers willen
zich niet laten horen, maar zetten de muziek in om ruimte te scheppen voor het
eigen denken. Om deze reden heeft men besloten niet 'live' muziek te maken,
maar mee te zingen met een cd." Opvallend is dat de geYnterviewden uit

" Interview met Jost Biermans, 2 december steld door Taizt ten behoeve van de jongeren-
2002. gebeden (p. 238).

Interview met Nicolien Smits. 5 november "Interview met Adriaan Corten, 24 juni 2003.
2002. Zie ook nr. 6 van de richtlijnen, opge- " 'Door het gitaar spelen ben je zo geconcen-
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Oosterhout niet spreken over gebed, het binnentreden in de eigen binnenkamer
krijgt geen expliciet religieuze duiding. Opvallend is ook dat de geinter-
viewden benadrukken dat ze de muziek waarderen, omdat zij anders is dan de
popmuziek, maar ook anders dan de muziek die normaliter in de kerk wordt
gezongen. Men geeft aan dat de Taizdgezangen niet goed passen in de zon-
dagsliturgie. Het jongerenkoor Imagine zingt wel af een toe een Taizdgezang,
maar 'dan werkt het heel anders, dan heb je al snel het gevoel dat je het lang
herhaalt', aldus Linda van Mook: Bovendien gaat bij gebruik in de zondags-
liturgie de tekst een belangrijkere rol spelen. Tijdens de Taiztviering is de tekst
van minder belang, want het gaat, zoals gezegd, vooral om de meditatieve wer-
king van de gezangen. Het contrast met de zondagsliturgie is groot, zo blijkt
uit de volgende typering:

N-8 Je krijgt dan toch het stijve-harken-gedoe van de katholieke kerk: mensen
blijven netjes in de banken zitten, rechtop, mond dicht, luisteren, kop gebo-
gen. Het wordt meer als liedje begrepen, dan als meezinger. De sfeer valt dan
weI tegen. Mensen denken dan: ze zingen tien keer hetzelfde...91

5.2.3.3 Gebeden
In de Utrechtse jongerenvesper komen vier onderdelen voor die we expliciet
kunnen aanduiden als gebed: het psalmgebed, de voorbede, het Onze Vader en
het slotgebed. De psalmverzen worden gekozen in samenhang met de lezing,
de voorbede en het slotgebed worden doorgaans door 66n van de leden van de
voorbereidingsgroep zelf geschreven.'1

In samenhang met wat we hierboven ontdekt hebben ten aanzien van de
gezangen, kunnen we echter ook zeggen dat in de Utrechtse situatie de hele
viering 'gebed' is. De viering (die door de deelnemers niet voor niets wordt
aangeduid als 'het gebed') kent weliswaar verschillende onderdelen, maar alle
onderdelen hebben tot doel de ruimte van het gebed te openen. Daarmee heeft
de viering in sterke mate een verticale orientatie.

N-5 Josd Bil het jongerengebed is de opzet zoals in Taizd: veel liederen,

lange stilte, een lezing, dat is het. (...)
Martin Je noemt enkele elementen: lange stilte, lezing, gezangen.

treerd bezig met muziek, dat je voor de dienst "' Interview met Menno Brouwer, 11 j uni
eigenlijk geen oog meer hebt.' Interview met 2003.
Menno Brouwer. 11 jum 2003. De slotformule van het slotgebed is steeds
"  Interview met Linda van Mook, 11 juni dezelfde: Heer. ga met ons mee naar waar wij
2003. thuis zijn. Laat ons leven in Uw aandacht en

richt onze voeten op Uw weg van vrede.
Amen.
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Waar draait het nu om, als jij het moet zeggen? Wat is als het ware
het hart van de jongerenvesper op donderdagavond?

Jos6 Samen  bidden..   door die liederen te zingen,  door samen stil te

zijn. Ook door de lezing te horen...  ik vind het fijn dat die er is,
maar het zou ook zonder kunnen. De muziek is heel fijn, je gebed
wordt erdoor geraakt, gedragen. 93

Zoals gezegd, speelt de categorie 'gebed' geen rol in de betekenisgeving door
de jongeren uit Oosterhout. Ze nemen het woord niet in de mond en duiden

geen enkel onderdeel van de viering aan als gebed. Dit wil overigens niet zeg-
gen dat er niet gebeden wordt.

5.2.3.4 Lezing

Bij de Utrechtse jongerenvesper wordt de lezing uitgekozen door 66n van de
leden van de voorbereidingsgroep, die daarbij gebruik maakt van het lezingen-
rooster zoals dat is opgenomen in de Brief uit TaizK: Hiermee wordt tegelijk
de band met Taiza concreet. Het feit dat men in de Utrechtse jongerenvesper
gebruik maakt van de protestantse NBG-vertaling hangt samen met de samen-

stelling van de voorbereidingsgroep, die grotendeels uit protestanten bestaat.
In Oosterhout worden  in elke viering 66n o f twee lezingen opgenomen.  De

jongeren kiezen de teksten zelf. Soms kiest men een tekst uit de bijbel, maar
meestal niet.

Wat opvalt, is dat de lezing in de interviews nauwelijks ter sprake komt. De
geinterviewden uit Oosterhout noemen de lezing slechts zijdelings als ze een
eerste, globale beschrijving van de Taiz6viering geven (zie hieronder N-10 en
N-11). Het lijkt erop dat de viering het ook zonder de lezing kan stellen. De

enige die een duiding geeft van de lezing is Adriaan Corten uit Oosterhout. Hij
stelt de lezing in dienst van de stilte. De lezing kan je gedachten tijdens de stil-
te voeden en sturen.

5.2.3.5 Stilte

Stilte is een kenmerkend onderdeel van de Taiztliturgie. De stilte is geen
onderbreking van de opeenvolgende gezangen, gebeden en lezingen, maar een
bewust nagestreefd ritueel element. In andere vormen van liturgie, met name
in de zondagsliturgie, is stilte een schaars goed en brengt zij eerder onrust dan
nist; liever vermijdt men de stilte en vult men haar op met muziek. In de
Taizdliturgie is stilte een positieve categorie die zowel doel als middel is. Zij
is een geregisseerde stilte, die een eigen structurele plaats heeft binnen het

" Interview met Jose Biermans. 2 december w  De  Brief uit Taize verschijnt sinds 1972 en
2002. komt eens in de twee maanden uit.
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geheel van de orde van dienst. Als men haar weg zou laten, zouden de overige
onderdelen van de viering een andere waarde krijgen." Het belang van de stil-
te blijkt uit de beschrijvingen van de viering die de deelnemers zelf geven. Ik
laat twee jongeren uit Oosterhout aan het woord:

N-10 Martin Als je aan iemand moet vertellen wat jullie doen in zo'n viering,
wat vertel je dan?

Linda Ik zou gewoon beschrijven wat we doen: liederen zingen,
een tekst lezen, stilte.  Dat is weI  kaal... je kunt niet laten voelen
waarom je iets fijn vindt.

Martin Wat is voor jou het belangrijkste?
Linda Moeilijk om iets te  kiezen..   de combinatie van  het zingen  en

daarna de stilte.'6

N-11 Menno Dat we eerst bij elkaar komen, dat we rustig gaan zitten, in de
kerk. Als ze willen, kunnen mensen voor een dierbare of om een
bepaalde reden - ze hoeven het niet per se te vertellen - een
kaarsje aansteken. Dat is een moment om aan een ander te den-
ken. Daarna draaien we ongeveer drie liedjes. Die liedjes bestaan
maar uit 66n of twee zinnen, die je steeds herhaalt, zodat je mak-
kelijk mee kunt zingen. Daarna is er een stilte, die je zelf kunt
invullen, waarin je niet verplicht bent om naar bepaalde dingen te
luisteren. Daarna zijn er weer drie of vier liedjes om af te sluiten.

De muziek gaat dan nog door, je kunt blijven zitten of al koffie
gaan drinken. Zo zou ik het vertellen, ongeveer. (...)

Martin Je noemt de liederen, de stilte... Wat is het hart van de viering?
Menno De combinatie is het...  met de liedjes en de tekst krijg je een  soort

basis, in de stilte kun je daarover nadenken, je kunt ook je eigen
gedachten hebben. Dat is weI het meest indrukwekkende...
vooral in Taiza zelf: dat je met z'n allen stil bent en allemaal aan
iets denkt, maar je stoort elkaar niet..7

Vaak weten jongeren tijdens hun verblijf in Taizd niet goed raad met de minu-
tenlange stilte in de vieringen. Marloes Biermans (Utrecht) vertelt over haar
eerste ervaring met de liturgie van Taize:

" G. Lukken. Sacrale rituele ruimte en stilte, " interview met Menno Brouwer, 1 I juni
in: Speling Tijdschrift voor bezinning 47 2003.

(1995)48-55.52-53.
- Interview met Linda van Mook, 1 I juni
2003.
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N-12   Ik had vooral moeite met de stilte, daar kon ik niks mee. Ik had het idee dat
iedereen heel erg zat te bidden en ik heb helemaal geen contact met God en
ik weet niet wat ik moet zeggen.

9N

De stilte komt in de orde van dienst - zowel in Taizt als in Utrecht - na de
lezing en v66r de voorbede. Op die plaats zien we in het gangbare aanbod van

liturgievieringen (met name in de zondagsliturgie) de preek of overweging. Is
de stilte bedoeld als ruimte voor eigen overweging naar aanteiding van de
zojuist gehoorde schrifttekst? Op grond van de interviews kan de stilte beter

getypeerd worden als een ruimte voor gebed. 'Toen kreeg ik door dat ik niets
hoogdravends  hoef  te  doen,   ik  hoef  hier maar rustig te zitten', vervolgt
Marloes. De geinterviewden van de Utrechtse jongerenvesper duiden de stilte
aan als een theologale ruimte. Zij is allerminst neutraal, maar krijgt door het
kader waarin zij staat een specifieke 'kleur' als ruimte voor gebed.

N-13   Het is een vorm van bidden waarin niet alleen jij praat tegen God, maar waarin

je de ruimte biedt aan God om tegen jou te praten. 

De jongeren uit Oosterhout duiden de stilte op heel andere wijze. De beteke-
nis die zij aan de stilte geven, is tweeledig en heeft zowel betrekking op het
individu als op de gemeenschap. Ten eerste noemt men het feit dat je in de stil-

te met je eigen gedachten bezig kunt zijn. Hier speelt het contrast met de preek
in de zondagsliturgie, waarbij je verplicht bent te luisteren naar wat een ander
te vertellen heeft.'«° De jongeren beschouwen de stilte als een ruimte die zij op
eigen wijze kunnen invullen. Anders dan bij de geT'nterviewden van het
Utrechtse jongerenvesper geven de Oosterhoutse jongeren de stilte geen reli-
gieuze duiding. Zij spreken niet over 'gebed' of'bidden', maar duiden de stil-
te als een hermeneutisch open ruimte.

Ten tweede hoor ik de jongeren zeggen dat de stilte hen bewust maakt van

de mensen om hen heen. Samen stil zijn schept een bijzondere band, het ver-
bindt de individuen (ieder met zijn eigen gedachten) en maakt hen tot gemeen-
schap. We zouden kunnen zeggen dat de stilte uitnodigt tot de plena, conscia
atque actuosa participatio waarover de Constitutie over de liturgie spreekt (SC
14); niet door actief iets te doen, maar door gezamenlijk af te zien van uiter-

lijke activiteiten. Dit vraagt solidariteit en discipline: wie de stilte verbreekt,
stoort niet alleen de ander in zijn persoonlijke gedachten, maar verbreekt ook
de genneenschapsband.

I'.,  ." Interview met Marloes Biermans. 17 okto- Het sprak de jongeren erg aan dat er geen
ber 2002. preek was, dat er niet verteld werd wat ze

moesten doen.' Interview met Mariella van
" Interview met Nicolien Smits, 5 november Langh, 4 juni 2003.
2002.
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5.2.3.6 Ruimte

In Utrecht vindt de jongerenvesper vindt plaats in de Vredeskerk, een modern
kerkgebouw waarin een protestantse gemeente huist. Naast de kerkzaal, waar-
in plaats is voor circa 200 personen, zijn er enkele kleinere bijruimten en een
centrale ontmoetingsruimte. Ten behoeve van de jongerenvesper worden de
Stoelen uit de kerkzaal gehaald of aan de kant geschoven. In plaats daarvan
wordt de vloer bedekt met tapijttegels en worden meditatiebankjes neergezet.

Bij de inrichting van de ruimte wordt gebruik gemaakt van elementen die we
ook in de Verzoeningskerk in Taiza aantreffen: kaarsen en iconen. De iconen
worden overigens in de winkel  in Taiz6 zel f te koop aangeboden.

Marloes Biermans zegt over de inrichting van de ruimte:

N-14 Martin Wat doet de ruimte waarin je viert?
Marloes Dat is heel belangrijk. Het moet een mooie ruimte zijn. Ik heb hier

in Utrecht erg moeten wennen aan de ruimte, omdat het toch een
moderne, lelijke kerk is. De kaarsjes en de icoontjes en de donke-

re sfeer is voor mij toch weI een heel wezenlijk deel. Ik denk dat
dat ook juist jongeren aantrekt, een beetje het mystieke en het
gezellige. Ook het op de grond zitten is heel belangrijk. Ik mis dat
weI eens gewoon in de kerk. Dat is het fijne aan Taizd: je kunt met
je hoofd op de grond gaan liggen, dat vind ik een fijne houding.
Als je in de kerk met je hoofd op je knieen gaat zitten onder het

gebed, vragen ze: 'Is er iets?' Ook die iconen: het is weI heel
vertrouwd, dat je overal waar iets met Taiza is je hetzelfde kruis
hebt. En het is ook mooi. 101

De inrichting van de ruimte heeft tot doel dat mensen zich welkom voelen.
Daarom moet de ruimte mooi en sfeervol zijn. Een belangrijk aspect van de
inrichting is ook de herkenbaarheid: de diverse elementen, met name de ico-
nen en het icoonkruis, maken de ruimte tot een plaats voor het Taizagebed
Toch is het niet zo dat de inrichting per se identiek moet zijn aan die van de
Verzoeningskerk. Nicolien Smits waarschuwt voor de valkuil dat men onna-
denkend Taize nabootst. 102

Interview met Marloes Biermans. 17 okto- Utrecht. Bovendien is het lied herkenbaar voor
ber 2002. zowel katholieken als protestanten. 'Vanaf het

begin hebben we gezegd dat we elementen uit
"'  De eigenstandigheid van het jongerengebed onze eigen tradities willen inbrengen'. zegt
blijkt ook uit het feit dat de viering begint met Nicolien. 'We zitten in Utrecht. we zitten niet
een gezang dat niet afkomstig is uit het Taizd na te spelen.' (interview met NicolienTaiz6repertoire. Men heeft met opzet gekozen

Smits. 5 november 2002)voor het Lied van de stad om te laten klinken
dat het gel)ed plaatsvindt in een grote stad als
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N-15 We hebben eens een gebed gehad bij de WKJ. De mensen van de WKJ zelf
hadden de ruimte ingericht, helemaal niet op z'n Taiz6's, maar het was prach-
tig. Dat maakt niets uit, als je maar zorgt dat mensen zich welkom voelen.

We kijken dus weI naar Taizd, maar vanuit de gedachte..   je wilt iets aan jon-
geren hier overbrengen van je eigen inspiratie, datgene wat je hebt ontdekt
over geloof en liturgie, niet omdat het dur ook zo is, maar omdat je hebt
ontdekt  dat  het goed werkt.101

De jongeren in Oosterhout leggen juist wel veel nadruk op het nabootsen van
Taiz6. Met name bij de inrichting van de ruimte speelt de ervaring die men in
Taiza opdoet een belangrijke rol. Omdat men in Taiza op de grond zit, vinden
de jongeren het vanzelfsprekend ook in Oosterhout op de grond te zitten.
Omdat het in de Verzoeningskerk in Taiza altijd enigszins donker is, vindt men
het vanzelfsprekend dat de Taiz6viering in Oosterhout in het donker plaats-
vindt. Ook de waxinelichtjes en het gebruik van een icoon zijn een nabootsing
van de vele kaarsen en iconen die in de Verzoeningskerk te zien zijn.
Opvallend is dat van deze vier elementen het zitten op de grond,de verduister-
de kerk en de kaarsen als onmisbaar aangeduid worden, maar het gebruik van
de icoon voor de jongeren nauwelijks betekenis heeft. Hier is sprake van
nabootsing zonder (nieuwe) betekenisgeving.
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Jongerenvesper Utrecht, kruisicoon.

 "' interview met Nicolien Smits, 5 november
2002. WKJ = Werkgroep Katholieke Jongeren.
Zie www.wkj.nl.
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De kaarsjes en de verduisterde kerk zorgen tezamen voor een intieme sfeer.
Menno Brouwer geeft de volgende duiding:

N-16 Martin Is de inrichting van de ruimte belangrijk, de kussens, de kaarsjes,
deicoon?

Menno De kaarsjes weI, vind ik. Het moet een beetje knus zijn. Vooral in
de kerk: je moet die enorme ruimte vullen met 15 man.
Meer kaarslicht maakt het knusser. Het geeft een soort intimiteit,
je kunt je afzonderen. Buiten is het licht, maar hier is een apart
stukje dat vrijgehouden wordt.'IM

In eenvoudige woorden wordt hier een omschrijving gegeven van sacraliteit:
door het licht, of in deze situatie juist het temperen van het licht, ontstaat een
afgezonderde, sacrale ruimte.

Het zitten op de grond is kenmerkend voor Taizt en het contrasteert met de
gang van zaken in andere vormen van liturgie. Zo wordt het ook beleefd door
de jongeren. Met name in Oosterhout spreekt men negatief over het zitten op
stoelen of banken in de gangbare parochi8le liturgie: het dwingt je om op een
bepaalde manier te gaan zitten en schept afstand tot degene die naast je zit.

N-17 Dan krijg je meteen de connectie met het katholieke gebeuren: in de banken,

je kunt je niet vrij bewegen, je zit rechtop en luistert vooral. Op de grond geeft
het gevoel dat je dichterbij bent. I"
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Voor het benoemen van de rituele kwaliteiten van de Taiz6vieringen sluit ik
aan bij de Vlaamse theoloog Lode Aerts. In een goed gedocumenteerd en rijk
artikel beschrijft hij de initierende en mystagogische potentie van de liturgie in
Taiza.'°« Vanuit dit perspectief benoemt hij de kwaliteiten van de liturgie zoals
deze in Taize gevierd wordt. Zo is er de inrichting van de ruimte die mooi en
vooral eenvoudig is: de ruimte is vrij duister, het oog wordt getrokken naar
enkele schaars verlichte iconen. Bovendien zijn er de gezangen die eveneens

gekenmerkt worden door eenvoud en schoonheid. In slechts enkele woorden
wordt de kern van het christelijk geloof weergegeven, er wordt in vele talen

gezongen, zo mogelijk vierstemmig en begeleid door instrumenten. De lang-
durige herhaling van de gezangen brengt rust en harmonie, de zin reikt 'onein-

" Interview met Menno Brouwer, ll juni 24 Aerts, Jonge mensen bij de bron (zie noot
2003. 46).

I r,3 Interview met Menno Brouwer, 11 juni
2003.
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dig veel dieper dan de betekenis van de woorden. .]07 Een derde kwaliteit van

de liturgie in Taiz6 is de aanwezigheid van de broedergemeenschap. Door hun
aanwezigheid laten zij zien dat gemeenschap, eensgezindheid en vertrouwen
mogelijk zijn. De broeders vormen, naar de woorden van frtre Roger. een
'parabel van gemeenschap'.

De door Aerts gevonden kwaliteiten van de liturgie in Taiza herkennen we
ook in de Taiz6vieringen in Utrecht en Oosterhout. Maar er is meer, zowel in
Taiz6 zelf als in de Nederlandse context. Zo is er het belang van lichamelijk-
heid of zintuiglijkheid dat door de jongeren wordt genoemd. De Taiza-

vieringen spelen zich niet af op het intellectuele vlak, maar worden 'aan den
lijve' ervaren. Een tweede aanvullende kwaliteit die door de jongeren genoemd
wordt, is de openheid van de viering. De Taiztvieringen zijn uitnodigend, ieder
kan en mag deelnemen en er worden - en vooral dit is belangrijk - geen bete-
kenisgevingen opgedrongen. Naast het collectieve, gemeenschappelijke aspect
van de viering is er ook ruimte voor het individu, voor zijn of haar eigen
gedachten en vroomheid.

Samenvattend komen we tot een reeks van met elkaar samenhangende
kwaliteiten: lichamelijkheid, de specifieke verhouding van gemeenschap tot
individu, de openheid van de vorm, eenvoud en de ervaring van schoonheid.
Tezamen bepalen deze kwaliteiten de eigenheid van de Taiz6vieringen.

Nu is het van belang onderscheid te maken tussen de vieringen zoals deze

plaatsvinden in Taizd zelf en de vieringen in de Nederlandse context.  In deze
studie hebben we dit laatste op het oog. De jongeren in Nederland nemen ritu-
ele elementen vanuit Taizd over in de eigen situatie. We kunnen met Ronald
Grimes spreken van 're-inventing ritual': overgeleverde rituele elementen krij-
gen in een andere context nieuwe betekenissen.ws Met andere woorden: het
ritueel is in Taiz6 niet hetzelfde als in Utrecht of Oosterhout, ondanks het feit
dat we dezelfde elementen tegenkomen.

De nieuwe context wordt vooral bepaald door de positie die de
Taiztvieringen innemen ten opzichte van het gangbare aanbod van liturgie.
Kijkend vanuit de kernparochie en de zondagsliturgie zijn de Taiz6vieringen
marginaal: ze vinden plaats in de marge van de parochie, op een afwijkend
tijdstip en vooral ook met participanten die we in de zondagsliturgie nauwe-

lijks aantreffen. De stelling die ik hier wil verdedigen, is dat de Taiz6vieringen
vooral aantrekkelijk zijn, omdat de veelal jonge en jongvolwassene participan-
ten er kwaliteiten aantreffen die men mist in het gangbare aanbod van paro-
chiele vieringen. Deze kwaliteiten komen grotendeels overeen met de kwali-

"'" Aerts, Jonge mensen bij  de bron, 150. R Post, Beginnings in Ritual Studies according
to Ronald Grimes, in: Jaarboek voor liturgie-* R. Gnmes. Deeply into the bone. Re-inven- onderzoek 19 (2003) 215-238, met name 225-ting rites ofpassages. Berkeley enz. 2000, 226 en 229-231.onder andere 214. Zie ook: T. Swinkels en
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teiten die we aantreffen in het zogenoemde devotioneel ritueel. In het nu vol-
gende wil ik de Taizdvieringen in Nederland vanuit dit perspectief beschou-
wen.

5.3.1   Devotioned ritueel
Het begrip 'devotioneel ritueel' is een clusterbegrip dat betrekking heeft op
een veelheid aan rituelen.* We kunnen denken aan traditionele vormen zoals
bedevaart en pelgrimage, heiligenverering, processies, maar ook aan nieuwe
opkomende rituelen zoals stille tochten bij rampen of zinloos geweld, herden-
kingskruisen langs de kant van de weg bij een verkeersongeval en de talloze
particuliere rituelen bij geboorte, huwelijk en dood. Er wordt ook wei gespro-
ken van volksreligiositeit (Engels: popular religion), volksgeloof of volks-
vroomheid, paraliturgie of religieuze volkscultuur. We kiezen hier voor 'devo-
tioneel ritueel', omdat deze terminologie voorbijgaat aan de tegenstelling tus-
sen 'volk' en 'elite' en de mogelijkheid biedt om in te zoomen op de kwalitei-
ten van het ritueel handelen.

Het devotioneel ritueel heeft altijd op gespannen voet gestaan met de offi-
ciale liturgie van de kerk. Deze spanning is voelbaar in het in 2002 verschenen
Directorium over volksvroomheid en liturgiei", waarin bij herhaling het pri-
maat van de liturgie centraal wordt gesteld. De spanning is ook voelbaar in de
reeds verlaten terminologieen (onder andere 'paraliturgie'). die de devoties
veroordeelden tot de marge van het kerkelijk leven. Peter Williams noemt deze
gespannen relatie als 66n van de kenmerken:

(...) while official religion is governed by established groups having clear pat-
terns of organization and leadership, popular religion operates apart from the
programmatic control of such organizations. In some cases, popular religion
may exist within the distant orbit of official religion, but just as often it has no
relationship, or even an antagonistic one, to the official structures. 111

Zowel Carl Dehne als Paul Post benoemen de gespannen relatie tussen de offi-

" Zie voor het nu  volgende:  P.  Post. Reli- Volksvroomheid  en  liturgie:   Principes  en  richt-
gieuze volkscultuur en liturgie. Getllustreerd lijnen (Liturgische documentatie 2). Zeist
pleidooi voor een benadering, in: J. Lamberts 2003. R Post. Het Directorium over volks-
Cred.). Volksreligie, liturgie en evangelisalie vroomheid en liturgie. Drie evaluerende noti-
(Nikt-reeks nr. 42).  Leuven/Amersfoort 1998. ties, in: lijdschrift voor theologie 44 (2004)
19-77. G. Lukken. Rituelen  in  overvioed. Een 386-407.

kritische bezinning op de plaats en de gestalle
van het christelijke ritueel in onze cultuur. "'  Geciteerd in:  R  Malloy, The re-emergence
Baarn 1999. 240-243. o f popular religion among non-Hispanic

American catholics, in: Worship  72 (1 998)"' Direttorio su Pieta Popolare e Liturgia:
2-25,9.Principi e Orienmmenti. Vaticaanstad 2002.

Nederlandse vertaling: Directorium over
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ciele liturgie en het devotioneel ritueel door te wijzen op de onderscheidende
kwaliteiten. Het devotioneel ritueel is in zekere zin 'tegencultuur', de hier
oplichtende kwaliteiten treft men niet (meer) aan in de officiele liturgie. In het
devotioneel ritueel vinden mensen wat elders vaak te veel naar de achtergrond
is verdwenen. Het devotioneel ritueel is dan, in tegenstelling tot de officiele
liturgie, expressiefen ceremonieel (in plaats van didactisch en cerebraal/ratio-
neel) en het biedt meer ruimte voor emotie en empathie. De persoonlijke, indi-
viduele dimensie is een belangrijk element, hoezeer devotionele rituelen dik-
wijls ook gezamenlijk gevierd worden. Zowel door het expressieve en ceremo-
niale karakter, als door de nadruk op het individu, vormt het devotioneel ritu-
eel een hermeneutisch open ruimte: het maakt gebruik van basale vormen van
ritualiteit en schept daardoor ruimte voor persoonlijke betekenisgevingen. Het
devotioneel ritueel is, ten slotte, helder van uitdrukking (in plaats van genuan-
ceerd of abstract) en kent doorgaans een bemiddeling via de materiele cul-
tuur.' 12

5.3.2   De TaizZviering als devotioneel ritueel
In de inleiding op deze paragraaf kwamen we tot een reeks van met elkaar
samenhangende kwaliteiten van de Taiz6vieringen, te weten: lichamelijkheid.
de specifieke verhouding van gemeenschap tot individu, de openheid van de
vorm, eenvoud en de ervaring van schoonheid. Door deze kwaliteiten te
beschouwen vanuit het perspectief van het devotioneel ritueel, waarbij we dit
begrip met name als heuristische term inzetten, ontdekken we samenhang en
kunnen we de Taiz61iturgie in een groter kader plaatsen. De Taizdliturgie
onderscheidt zich door haar kwaliteiten van het gangbare aanbod van liturgie,
op vergelijkbare wijze als het devotioneel ritueel. We bekijken de kwaliteiten
meer nauwkeurig.

Ten eerste is er de lichamelijkheid of zintuiglijkheid. Taizdvieringen zijn een
5 113goed voorbeeld van wat Grimes noemt 'embodied performance .    Ze zijn niet

zoals vaak de huidige zondagsliturgie primair verbaal, maar 'spreken' vooral
door kleur (iconen), licht (kaarsen), klank (gezangen en stilte) en fysieke hou-

- Voor Carl Dehne, zie Malloy, The re-emer- ook niet in de eerste plaats tot de wereld van
gence of popular religion.  5.  R  Post en L. van het geestelijke, maar is een gestileerd uitvoe-
Tongeren, De dynamiek van devotioneel ritu- ren van gebaren en het aannemen van
eel repertoire, in: Idem (red.), Devotioneel lichaamshoudingen. Zie onder andere: Grimes.
ritueel. Heiligen en wonderen, bedevaarten en Deeply into the bone,  84 ('Ritualizing not
peigrimages in verieden en heden (Meander grounded in primary bodily rhythms and rudi-
2). Kampen 2001. 14. mentary social configurations violates the

event rather than enhances  it.').  Zie  ook:"' Grimes beschouwt het lichaam als basis van
G. Lukken, Liturgie en zintuiglijkheid. Overelke menselijke handeling, waaronder het ritu- de betekenis van lichamelijkheid in de liturgieeel. Een ritueel behoort in zijn benadering dan
(Liturgiekatechese). Hilversum  1990.
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ding (zitten op de grond). Het zingen is, naast de expressie van tekst, vooral
een zintuiglijke, lichamelijke belevenis. De klank gaat door het lichaam heen,

114niet alleen het oor vangt de klank op, maar het hele lichaam resoneert mee.
Hierdoor is het zingen ook een belangrijke sociale activiteit: de aanwezige
gemeenschap wordt hoorbaar en ervaarbaar wanneer zij klank produceert; in
het zingen drukt de gemeenschap zich uit als gemeenschap. Ook de stilte is
mede een lichamelijke belevenis. Tijdens de stilte word je je bewust van je
lichaam: je ervaart de houding als ongemakkelijk, krijgt jeuk, wordt je bewust
van je ademhaling. Het licht en de kleur doen een beroep op het oog, zij zijn
de visuele expressie van het mysterie dat in lezing en gebed in woorden wordt
uitgedrukt.

We kunnen bovengenoemde elementen duiden als presentatieve symbo-
liek." Dit betekent dat zij in 66n totaalwaarneming toegang geven tot de wer-
kelijkheid waarnaar zij verwijzen. Het gaat niet om het zingen en de stilte,
maar - in theologische termen - om het aanwezig komen van God hierin. Ook
de iconen en de kaarsen willen de ervaring van transcendentie mogelijk
maken.1 t' Ik vraag me echter  af of ook het zitten  op de grond, wellicht  het
meest markante lichamelijke aspect van de Taizdvieringen, een referentiEle
betekenis heeft. Anders dan het knielen tijdens het eucharistisch gebed of het
buigen van de monniken bij het 'Gloria Patri' betreft het hier een lichaamshou-
ding die gedurende de hele viering wordt aangenomen. Het is een houding die
niets uitdrukt: geen besef van nederigheid, geen respect, het is geen attente

luisterhouding."' Dat wil echter niet zeggen dat het onbelangrijk is. De jonge-
ren in Oosterhout en Utrecht hechten aan het zitten op de grond. Het is een
houding die anders is en vrijheid geeft, je kunt gaan zitten en verzitten zoals

je zelf wilt. Bovendien zie je elkaar, kun je dichter bij elkaar gaan zitten als je
wilt, ben je niet gebonden aan een stoel of bank en kun je de kring groter of
kleiner maken afhankelijk van het aantal aanwezigen. Wie zich wil afzonde-
ren, kan zich kleiner maken en het hoofd naar de grond buigen; wie troost
zoekt, kan dichter naar de ander toeschuiven. Het zitten op de grond door-

w Zie hiervoor: B. Morrill en A. Goodrich, Zie voor de diverse lichaamshoudingen in
Liturgical music: bodies proclaiming and res- de liturgie: A. Seque,ra, Gottesdienst als men-
ponding to the Word of God.  in: B. Morrill schliche Ausdruckshandlung, in: R. Berger
Ced.),  Bodies of Worship.  Explorations in e.a.. Gestalt des Gottesdienstes. Sprachliche
Theon,· and Practice. Collegeville  1999. 157- und nichtsprachliche Ausdrucksformen
172. Morrill en Goodrich verwijzen met name (Gottesdienst der Kirche. Handbuch der
naar het onderzoek van de Franse arts Alfred Liturgiewissenschaft, deel 3). Regensburg
Tomatis. 1990 (tweede. herziene druk). 31-36. Zie ook:

R. Grimes, Reading, writing, and ritualizing.
"' Zie hiervoor: Lukken. Ritue/en in Ritual  infictive.  liturgical.  and public places.
overvloed, 28-33. Washington 1993.19-22.

w Dat dit niet vanzelf gaat. maar enige oefe-
ning vergt. blukt uit de opmerking van jonge-
ren dat zij moeten leren omgaan met de stilte
in de Taiztliturgie. Zie N-12.
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breekt de statische indeling van de ruimte die ontstaat door stoelen of ban-
ken."' Daarmee is het een kwaliteit die contrasteert met wat gangbaar is in het
gebruikelijk aanbod van liturgische vieringen, een actieve rituele handeling
die individueel verricht wordt en tegelijkertijd de ervaring van communitas
versterkt:"

Hierbij aansluitend komen we tot een tweede kwaliteit: de verhouding tussen
gemeenschap en individu. Zoals in veel devotioneel ritueel staat het individu
centraal. In de Taiztliturgie wordt de individuele deelnemer vrij gelaten, er
wordt niets verwacht: je mag meedoen, je mag ook stil zitten en luisteren. De
stilte kan ingevuld worden met gebed voor persoonlijke noden, men kan zich
vrijwel volledig richten op de eigen 'binnenkant'. Ik kom daar hieronder nog
op terug.

Tegelijkertijd is het individu ingebed in het grotere geheel van de gemeen-
schap. De gemeenschap concretiseert zich enerzijds in de verbondenheid met
de broeders van Taize, anderzijds in de aanwezigheid van andere jongeren.  De
Taiztgroepen in Nederland onderhouden op expliciete en impliciete wijze
contact met de broeders van Taiz6. Sommige groepen, met name de zeven offi-
cieel erkende jongerengebeden, hebben geregeld contact met de Nederlandse
broeders van Taizt. Belangrijker is het bezoek aan Taiz6. Met enige regelmaat
bezoeken de jongeren Taiz6 en weten zich door deze bezoeken geYnspireerd
om in de thuissituatie het Taiztgebed voort te zetten. Ook de Europese ont-
moetingen rond de jaarwisseling en de nationale ontmoetingen waarbij enkele
broeders uit Taizd te gast zijn in Nederland, spelen hierbij een rol. Door het
contact met Taiza worden de groepen in Nederland onderdeel van een interna-
tionale beweging, door Taiza aangeduid als de 'pelgrimage van vertrouwen op
aarde'.  Onder  andere  dankzij de Brief uit Taizl en internet krijgt dit netwerk
concreet gestalte.

Het feit dat de Taiz6groepen in Nederland niet op zichzelf staan, maar deel
uitmaken van een grote, internationale beweging oefent op twee8rlei wijze
invloed uit. Ten eerste heeft dit invloed op de vormgeving van de
Taiztvieringen. Rituele elementen uit Taiza worden gekopieerd en toegepast in
een nieuwe context. Taizdvieringen, waar ook ter wereld, zon direct herken-

"' Zie hierover: R Post, Spacefor litumy Rituelen na rampen. Verkenning van een opko-
between dynamic ideal and static reality. An mend repertoire (Meander 3). Kampen 2002,
exploration  of the  development  of the Roman 193:  'Al langer ziet men de deritualiserende
Catholic liturgical space in the Netherlands dimensies van sterk uitleggend, toelichtend,
(ca. 1850-present day) with particularfocus woordgericht ritueel. Ook heeft men nu oog
on the rol of liturgical booklets,  the micropho- voor groei en dynamiek in tijd, voor de stilte.
ne and church pews (Netherlands Studies in de kleine geste als actieve rituele handeling en
Ritual and Liturgy 1). Groningen/Tilburg voor individueel devotioneel ritueel waarbij
2003, met name 33-38. een betrokkenheid op de communitas niet uit-

gesloten is.'m Zie ook: R Post, A. Nugteren en H. Zondag,
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baar aan de Taizdgezangen, de stilte en de inrichting van de ruimte met kaar-
sen, iconen en meditatiebankjes. In zekere zin is hier sprake van mimesis: zich
iets eigen maken door actieve nabootsing.'2° De jongeren geven  aan dat  door
de mimesis de ervaringen die men had in Taizd weer opgeroepen worden; men
beoogt dat ook.'11 Ronald Grimes heeft zich meermalen negatief uitgelaten
over het kopieren of imiteren van rituelen vanwege het uitblijven van de toe-
eigening. Naar zijn mening dreigt het gevaar dat de participanten aan een ritu-
eel buitenstaander blijven: '(...)we may introject ideas and images, consume
them without digesting them.w: Bij de Taizdvieringen is het gevaar van het uit-
blijven van de toe-eigening niet aan de orde. De gezangen en de stilte bieden
immers een 'open ruimte' die uitnodigt tot actieve participatie en toe-eigening.
Bovendien is er geen voorganger die namens de aanwezigen het ritueel kan
voltrekken. Tegelijkertijd is de mimesis, zoals we hebben gezien, nooit volle-
dig: eigen elementen worden toegevoegd en de orde van dienst wordt aange-

past aan de eigen behoeften en verlangens. Er is sprake van 're-inventing ritu-
al': ook als er op het oog niets verandert, ontstaan er door de nieuwe context
waarin het ritueel voltrokken wordt, nieuwe betekenisgevingen. In de
Nederlandse context worden deze nieuwe betekenisgevingen vooral bepaald
door het contrast van de Taizeliturgie met de gangbare, parochiele liturgie.

De verwijzingen naar de internationale Taizdbeweging bieden, ten tweede.
een zingevend kader. Taizd is als religieuze vernieuwingsbeweging nog te jong
om te kunnen spreken van een traditie waarbij men zich kan aansluiten. De
Taizdbeweging kunnen we echter wel beschouwen als een synchrone variant
van traditie. Men weet zich niet verbonden met mensen door de tijden heen,
maar met mensen wereldwijd. Dit creeert een solidaire groep van mensen die
zich herkennen in een bepaalde vorm van ritualiteit en ritueel-muzikale
muziek.

Naast de verbondenheid met de internationale Taiz6beweging is ook de
band tussen de participanten aan de Taiztviering ter plaatse een belangrijke
kwaliteit. De Taiztliturgie is ten volle een gemeenschapsliturgie waarbij de
actieve participatie van allen onontbeerlijk is. Tegelijkertijd is het niet nodig
dat allen op alle momenten van de viering even actief zijn. Individu en
gemeenschap staan in een ontspannen verhouding ten opzicht van elkaar, de
druk vanuit de gemeenschap op het individu is naar mijn waarneming minder
groot dan in de parochiale liturgie. Daarbij moeten we onderscheid maken tus-
sen hen die verantwoordelijk zijn voor het verloop van de viering en de ande-
re participanten. Met name het zingen wordt gedragen door alle aanwezigen,

1                                                                                      - Zie p. 241.K.-H. Bieritz, Samen God vieren.
Christelijke eredienst op het snijpunt van kerk.              ,; Grimes, Deeph' into the bone. 84.
cultuur en oecumene. in: TUdschrift voor litur-
gie 83 (1999) 170-192,182.
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maarje kunt ook even stil zijn en dan weer invoegen in het gezang. Met ande-
re woorden: de liturgie hangt niet af van de individuele deelnemer, maar van
het geheel (de groep).

Uit het bovenstaande is al gebleken dat we de verhouding tussen individu
en gemeenschap zowel vanuit ritueel als sociologisch perspectief beschouwen.
In en door het ritueel kan een 'wij-gevoel' ontstaan, de ervaring van gemeen-
schap. Zo bemiddelt de stilte tussen het individu (ieder met zijn eigen gedach-
ten) en de gemeenschap (samen stil zijn bindt).  In de stilte ervaar je elkaars
aanwezigheid, evenals in het zingen. Men kan verschillende stemmen zingen
(en in Taiz6 zelfs in verschillende talen), toch is men 66n. In paragraaf 3.2.3
duidde ik de Taizdvieringen aan als 'identiteitsliturgie': vieringen met een dui-
delijk eigen identiteit waarmee zij zich onderscheiden van het gangbare aan-
bod van parochiEle liturgie. De rituele elementen die deze eigen identiteit
bepalen, hebben we in dit hoofdstuk voldoende geanalyseerd. Hier kunnen we
eraan toevoegen dat die eigen identiteit niet alleen bepaald wordt door het ritu-
eel, maar ook door het bredere kader van de internationale Taizdbeweging en
door de incidentele gemeenschap die ontstaat in het ritueel en dankzij de
onderlinge betrokkenheid. 12'

Vanuit sociologisch perspectief kunnen we de Taiztgroep, aanvullend op
wat hierboven gezegd is, duiden als een tribe (Maffesoli). Ik werkte dit con-
cept reeds uit voor de gregoriaanse schola':4; het kan hier op analoge wijze toe-
gepast worden. Ook het daar geintroduceerde concept sound group (Blacking)
is toepasbaar op de Taiz6groep. De gezangen krijgen pas betekenis als men
vertrouwd raakt met de Taizaliturgie.'a De Taizagezangen onderscheiden zich
van andere muzikale genres met name door hun beknoptheid en door het 'toe-
valskarakter' van de uitvoering. De betekenisgeving wordt sterk bepaald door
de gedragsregels die met de Taiz6gezangen verbonden zijn. Ze zijn bedoeld
om herhaald te worden, het zijn geen luisterliederen, maar gezangen waaraan
de hele gemeenschap kan deelnemen. Pas als aan deze twee voorwaarden vol-
daan is, kunnen de Taiz6gezangen functioneren zoals ze bedoeld zon: als toe-
gang tot het mysterie. Van de jongeren in Oosterhout en Utrecht hoorde ik
geregeld kritiek op het gebruik van de muziek van Taizd in gewone vieringen.
Deze kritiek kunnen we nu als volgt vertalen: in de gewone (parochie)liturgie
is geen sound group aanwezig, waardoor de gezangen niet die werking heb-
ben, die de jongeren zo waarderen in de Taiz6vieringen.

Voor de term 'incidentele gemeenschap' zie: 0 Zie p. 195.
L. van Tongeren, Schaalvergroting van paro- e' Zie N-6.chies: uitdagingen en kansen voor de liturgie,
in: Tijdschrifi voor liturgie 86 (2002) 222-243,
229-231.
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Zoals gezegd is er in de Taizdvieringen volop ruimte voor het individu,
ondanks de noodzakelijke aanwezigheid van een gemeenschap. Dit hangt
samen met de derde kwaliteit die ik hier wil noemen: openheid. In het descrip-
tieve deel van dit hoofdstuk ontdekten we al dat de toe-eigeningen van de
Taizdliturgie heel verschillend kunnen zijn. De geinterviewde jongeren van de
Utrechtse jongerenvesper vullen de Taiztviering in met christelijke betekenis-
sen; de Oosterhoutse jongeren spreken in meer algemeen religieuze termen
over de betekenis van de viering. Met name de stilte en de gezangen maken de
viering tot een open hermeneutische ruimte.

In hoofdstuk vier sprak ik in dit verband over inclusiviteit en exclusiviteit
op  het  vlak  van  vorm en inhoud.'14 De liturgie zoals  die in Taizt zelf gevierd
wordt, kenmerkt zich door een inclusieve vormgeving (ieder is welkom) met
een exclusieve inhoud (heldere, christologische identiteit). Doorgaans geldt dit
ook voor de vieringen 'in de geest van Taiza' zoals we deze tegenkomen in de
Nederlandse context. De vorm is 'gastvrij', de opbouw helder en laagdrempe-
lig, allen kunnen participeren zonder dat men zich daartoe verplicht voelt. De
ritualiteit bestaat uit basale rituele handelingen: stilte, branden van kaarsen,

kijken naar afbeeldingen (iconen). Eerder in dit hoofdstuk haalde ik E. Henau
aan die spreekt van ruimte voor de individuele en persoonlijke zoektocht bin-
nen een gestructureerd aanbod.13 Frtre Roger spreekt over selectieve en par-
tiele participatie aan de viering. Ik citeer hem uit de Duitse vertaling van 66n
van zijn dagboeken:

Unser Gemeinschaftsgebet erscheint den einen wie ein schanes Mosaik,
anderen als gestalt- und formlos. Was fOr den einen bedeutungslos bleibt,
findet im anderen ein Echo. Der eine liebt die Psalmen, die langen Zeiten des

Schweigens nach den Schriftlesungen oder die Litaneien. Ja manche warten

vor allem auf das Spiel der Orgel am Ende des gemeinsamen Gebetes.
Jedem sein Stucklein! Die Annahme, alles k6nne mit gleicher Innigkeit begrif-
fen werden, wenn auch nur von einem einzigen, ist Utopie. 128

De inhoud van de vieringen is exclusiefchristelijk, sterk gericht op de persoon
van Christus. op verzoening en op God als de barmhartige en liefdevolle.
Ondanks de gastvrije toon van deze boodschap' , gaat het hier om een helder

" Zie paragraaf 4.4.2.3. "  Zie  bijvoorbeeld de brief voor  het jaar 2005

':- Zie p. 220. Hierin schrijft hij: 'Jezus Christus is niet op
van fr€re Roger (Een toekomst van vrede).

i R. Schulz, Die Gewalt der Friedfertigen aarde gekomen om wie dan ook te veroorde-
Auf der Suche nach dem  dritten Weg len. maar om ons de weg te wijzen naar een
Gutersloh  1970,36. Vertaling van: Fiolence leven in gemeenschap met elkaar.'
des paciliques. TaizE 1968
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afgebakend denkkader. Waar het echter gaat om de toe-eigening door de par-
ticipanten aan de viering blijkt de betekenisgeving af te kunnen wijken van de
exclusiviteit die op het niveau van de benoeming aanwezig is. Met andere
woorden: de heldere identiteit van de Taiz6vieringen wordt niet door ieder als
zodanig begrepen. Zo kan door de herhaling van de gezangen de inhoud gaan
leven en doordringen. Maar ook het tegenovergestelde kan gebeuren: door de

herhaling verdwijnt de inhoud naar de achtergrond en ontstaat een 'lege vorm'
die gevuld kan worden met eigen betekenisgevingen. In de parochiele liturgie
is deze openheid in mindere mate aanwezig doordat deze gedomineerd wordt
door het woord; de voorganger bepaalt in sterke mate de betekenisgeving aan
de gehoorde Schriftlezingen, de rituelen rondom Brood (en Beker) worden
geduid door de bijbehorende teksten.

De openheid van de Taiz6viering wordt in belangrijke mate bepaald door
de stilte, die we als een kwaliteit op zich zouden kunnen aanduiden. In het
gangbare aanbod van liturgie is stilte een schaars goed. In de algemene ritua-
liteit van onze cultuur daarentegen speelt stilte een steeds belangrijkere rol: er
is de stilte op de Dam bij de dodenherdenking op 4 mei, stilte ter nagedachte-
nis van slachtoffers van rampen of oorlog, er worden stille tochten gehouden

als uiting van protest tegen zinloos geweld en bij herdenking van (prominen-
te) doden. 130

Stilte als ritueel element in onze cultuur is ambivalent. Het is ener-

zijds een negatieve categorie die staat voor onmacht, machteloosheid; er is de
'pijnlijke stilte' die liever vermeden wordt; stilte als onderbreking, het wegval-
len van geluid; stilte als de ervaring van de afwezigheid van God. Anderzijds
wordt stilte in religieuze en spirituele tradities als positieve categorie ingezet
om te komen tot concentratie, mystieke ervaring, gebed. Stilte is daarbij niet
alleen een techniek of middel. maar ook een gezocht doel, een ruimte waarin
God aanwezig komt. 131

Bij stilte als algemeen rituele categorie kunnen we diverse dimensies
onderscheiden"Z: Zij functioneert in contrast met de hectiek van het bestaan, is
doorgaans plaatsgebonden, werkt als verbindend element tussen individu en
gemeenschap en kan door ieder op eigen wijze met betekenissen ingevuld
worden. Herkennen we deze dimensies ook in de Taiztvieringen? Ook daar
functioneert de stilte als contrastcategorie, en wel in dubbele zin: er is het con-

" Voor stille tochten zie: Post. Nugteren, cation, in: A. Jaworski (ed.). Silence.
Zondag. Rincelen na rampen, met name 143- /nterdisciplinary perspectives (Studies in
169. Opvallend in dit hoofdstuk is dat het anthropological linguistics 10). Berlijn/New
accent met name ligt op het lopen (de tocht) York 1997.239-260. Zie ook: J. Nauta, God in
en de massaliteit van deze vorm van ritueel de stilte. Over het en,aren van een verborgen
handelen. De aandacht gaat in mindere mate God ( serie: Toerusting). Zoetermeer 2000.
uit naar de stilte zel f: er wordt slechts 66n
pagina aan besteed (p. 164). '- Een en ander ontleen ik aan het hoofdstuk
0                                                                                                                  over stille tochten in Rimelen na rampen, zie

B. Szuchewycz, Silence in ritual communi- noot 130.
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trast met de zondagse liturgie waarin stilte nauwelijks een rol speelt, en met de
drukte van het leven van alledag. De stilte in de Taiztvieringen is echter niet
plaatsgebonden. Zij is ritueel ingebed, heeft dat ook nodig. Maar overal waar
deze rituele inbedding gerealiseerd kan worden, is het mogelijk in stilte samen
te zijn. Over de wijze waarop stilte individu en gemeenschap met elkaar ver-
bindt, heb ik hierboven al een en ander gezegd. Met name de jongeren uit
Oosterhout onderstrepen deze dimensie.m Dat de stilte functioneert als casco-
ritueel"+ dat ieder op eigen wijze kan toeEigenen werd al duidelijk uit de ver-
schillende betekenisgevingen die we bij de jongeren uit Utrecht en Oosterhout
tegenkwamen. De populariteit van stilte als algemeen rituele categorie en als
ritueel element in de Taiz61iturgie is wellicht een representatie van postmoder-
ne vormen van religiositeit, die in mindere mate door institutionele kaders

bepaald worden, maar vooral door het individu.

De vierde kwaliteit van de Taiztvieringen ten slotte is eenvoud en in samen-

hang daarmee: schoonheid. Eenvoud is herkenbaar in diverse aspecten van de
viering. Ten eerste is de orde van dienst helder van opbouw en direct toegan-
kelijk, ook voor hen die niet vertrouwd zijn met de liturgie van Taizt. Uit de
wijze waarop de ordo van Taiz6 wordt toegeEigend door de jongeren in
Oosterhout, blijkt dat drie elementen wezenlijk zijn in de ordo: de gezangen,
de stilte, de lezing.

Ten tweede is de inrichting van de ruimte eenvoudig. Met behulp van enke-
le kaarsen, een icoon en eventueel meditatiebankjes is vrijwel elke ruimte
geschikt te maken voor een Taiztviering. De ruimte kent geen geleding, een

liturgisch centrum ontbreekt, er zijn geen afgebakende zones voor schriftle-
zing of gebed. De ruimte is een, enkelvoudig.

Ten derde zijn er de gezangen. Deze kunnen voor de uitvoerenden (voor-

zangers en instrumentalisten) complex zijn, maar voor de overige participan-
ten zijn de gezangen eenvoudig doordat de teksten zich beperken tot enkele
korte regels en de melodieen en harmonieen goed in het gehoor liggen en
gecomponeerd zijn met het oog op participatie door allen.

Zowel de orde van dienst als de inrichting van de ruimte zijn gereduceerd
tot wat wezenlijk is om te kunnen vieren. Alles is gericht op het creeren van
rust en stilte, op het scheppen van voorwaarden om te komen tot gebed. Een
formele begroeting en afsluiting zijn daarvoor niet nodig, de schaarse verlich-
ting van de ruimte voorkomt afleiding en is bevorderlijk voor de concentratie.

Ook bij de gezangen is sprake van reductie: de kracht schuilt niet in de com-

Ill
Zie N-11. Volkskundig bulletin 25 1 1999) 215-234,226.

idem, Het wonder van Dokkum. Verkenningen1 Zie voor het begrip casco-ritueel: R Post. van populair religieus  ritueel. Nijmegen 2000.Van paasvuur tot stille tocht. Over interferen-
109-110.tie van liturgisch en volksreligieus ritueel, in:
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plexiteit en uitgebreidheid, maar in de beperktheid. Het is juist deze eenvoud
die de bijna eindeloze herhaling van de gezangen mogelijk maakt. Een lied
met meerdere strofen leent zich niet voor herhaling, een kort gezang juist wel.
Door de reductie is herhaling mogelijk en het is juist door de herhaling dat
rust, concentratie en stilte mogelijk zijn. Hierdoor groeien de kansen voor een
performatieve werking van de teksten van de gezangen, aldus Lode Aerts die
de werking van de Taizdgezangen beschrijft vanuit theologisch perspectief:

Als jongeren voortdurend zingen 'bonum est confidere in Domino/het is goed
te vertrouwen op de Heer' (Psalm 118:8), dan beogen ze niet een stand van
zaken uit te spreken. Was het weI zo, dan hoefden ze dat niet zo vaak te
herhalen en ze konden zich ook de moeite van de zang en van de instrumen-
tale begeleiding besparen.  Er is wei degelijk meer aan de hand. (...) Doorheen
deze liturgie blijkt dat vertrouwen op God inderdaad iets goeds is. De taal van
het bijbellied is met andere woorden niet informatief, maar performatief.
Het lied wordt een voertuig voor God, dat door Hem als het ware veroverd

wordt, om aanwezig te komen en vertrouwen te wekken. 135

In de hierboven genoemde drie aspecten van de Taiztliturgie blijkt eenvoud
met name te bestaan in reductie: de orde van dienst wordt teruggebracht tot de
meest wezenlijke elementen, de ruimte wordt door de schaarse verlichting
ingeperkt, de gezangen worden gereduceerd tot enkele korte frasen die vele
malen herhaald kunnen worden. Deze reductie is evident aanwezig in het al
vaker genoemde aspect van de Taiz61iturgie, namelijk de stilte. Stilte hangt
nauw samen met de andere drie genoemde aspecten van de Taizdliturgie. Zij
bestaat niet alleen  in de afwezigheid van geluid (of beter: rumoer), maar heeft
ook te maken met de inrichting van de ruimte (een ruimte kan 'luidruchtig'
zijn). Stilte vraagt om een reductie van alle uiterlijke activiteiten en om een
evenwichtige orde van dienst.m De herhaling van de gezangen ten slotte kan
als een mantra werken en daardoor stilte oproepen. De Taizdgezangen nodigen
de participanten uit tot 'intensief' of'impressief' zingen: 13, een geconcentreer-
de en verstillende wijze van zingen, een manier om muziek 'binnen te bren-
gen' en 'geloof in te zingen'. Het impressieve zingen biedt de mogelijkheid je
te laten raken door de beweging die in de gezongen tekst besloten ligt. Wat
zegt dit gezang  tot mij, welke  roep gaat ervan  uit?  In de stilte worden  de  een-

"'Aerts. Jonge mensen bij de bron, 152-153. gezongen dan  nu?,  in:  GB  121  (1997)  157-
Zie voor de performatieve werking van de 161.  Zie  ook: C. Fictoor. Kerkmuziek en spin-
Taiztgezangen ook: Kubicki. Liturgical music tualiteit. in: GB  1 2 3 (1999) 297-311. Idem.
as ritual svmbo/. 147-168. Spiritualiteit en muziek, in: K. Bouwman en

K.  Bras  ( red.). Werken  met spirituahteit. Baarn" Lukken, Sacrale rituele ruimte en stilte. 2001.336-337.
 '- F. Jespers, Wordt er over twintig jaar anders
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voud en reductie die in het geheel van de viering aanwezig zijn, als het ware
samengebald. Stilte is de gestalte bij uitstek van de eenvoud die kenmerkend
is voor de Taizaliturgie

Stilte is echter niet alleen afwezigheid en reductie, zij wil ook 'aanwezig-
heid'  oproepen. De stilte  is een 'gevulde of gerichte stilte"'8: gerichtheid  op
elkaar; gerichtheid op het eigen 'ik', zeggen de jongeren uit Oosterhouti"i
gerichtheid op God, zeggen de jongeren uit Utrecht.'*'

De eenvoud van de Taizdliturgie is tegelijkertijd haar schoonheid. Het is
hier niet de plaats voor een uiteenzetting over de verhouding schoonheid en
liturgie, of voor een filosofie oftheologie van de schoonheid. Ik volsta met een
drietal elkaar aanvullende notities over schoonheid en breng deze direct in ver-
band met de Taizkliturgie.

De theoloog Frans Maas duidt schoonheid aan als een contrastervaring. De
ervaring van schoonheid ontstaat als iets vreemds binnenbreekt in onze van-
zelfsprekendheden.* Zoals de aantrekkelijkheid van het gregoriaans in
belangrijke mate bepaald wordt door de alteriteit die gedragen wordt door de
band met traditie en verleden ('tijdsdiepte' m), zo ontleent de Taizdliturgie haar
aantrekkelijkheid aan de eenvoud die contrasteert met zowel de complexiteit
van het leven van alledag als de uitgebreidheid van de parochi8le kernliturgie.

De aandacht voor ervaringen van schoonheid, die niet alleen kenmerkend
is voor Taizt, maar ook voor andere nieuwe religieuze bewegingen zoals San

Egidio, lona en de Communautt de Jerusalem, kunnen we vanuit deze contras-
terende werking begrijpen.m We kunnen haar ook begrijpen vanuit de steeds
dominantere rol die schoonheid speelt in onze waarneming en beoordeling van
de ons omringende werkelijkheid. Gerhard Schulze duidt onze samenleving
aan als een 'Erlebnisgesellschaft', waarmee hij aan wil geven dat wij ons bij
het inrichten van ons leven niet zozeer laten leiden door doelmatigheid, maar
door de individuele beleving. 'Richt de situatie zo in dat ze je bevalt', is het

" Zie ook Schiiffer, Ernetterter Glaube. Op p. Zoetermeer 2001.157:  'Het gaat er niet om zo
275 schrijft hij over de liturgie in Taizt: 'Sie stil mogelijk te zijn, maar om de stilte zo te
ermdglicht Meditation in einem "e rfO 11 ten" laten spreken dat men kan leven in een voort-
Schweigen. (...) Jugendliche venveilen oft durende dialoog met God.'
stundenlang in der Vers6hnungskirche,   F. Maas, Schoonheid vraagt om goed ge-el-
schweigend und betend oder auch einfache schap. Katholieke cultuur lussen esthetiek en
Gesiinge und Kanones immer wieder singend ethiek. (inaugurele rede). Vught  1997.- und versenken sich dabei in die Nahe
Gottes.' De laaiste conclusie trekt Schiffer                             " Zie paragraaf 4.4.1.1,
mijns inziens te snel. " Voor de nieuwe religieuze bewegingen zie:

Zie ook: Katholieke Raad voor Kerk en H. Witte, Mogelijkheden en grenzen van de
Samenleving, Hunkering naar heelheid. Het nieuwe bewegingen in de parochies. Cniet-
nieuw-religieuze veriangen naar een authen- gepubliceerde inleiding op de diocesane dag
tiek bestaan. 's-Hertogenbosch 2000. over parochies en nieuwe bewegingen.
1... Zie ook: B. Peeters. Stilte, in: M. Barnard 's-Hertogenbosch, 27 september 2003).

en R  Post (red.). Rimeel bestek. '" G. Schulze. Die  Eriebnisgesellschaft.
Antropologische kernwoorden van de liturgie. Kultursoziologie der Gegenwart.

Frankfurt/New York 1993,42.
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denkschema van de belevingsrationaliteit.'* De filosoof Kees Vuyk spreekt
van de 'esthetisering van het wereldbeeld' en doelt daarmee op de tendens
alles en iedereen te bekijken en te beoordelen vanuit het esthetisch perspectief;
het oordeel van de smaak weegt steeds zwaarder.14' Dit blijkt ook op het terrein
van de religie:

Voor zover de religie nog enige zeggingskracht heeft, is het om reden van
smaakvolheid. Religieus zijn kan, als het betekent: genieten van een bepaalde
sfeer; luisteren naar mooie muziek en mooie woorden; stilte beleven; meegaan
in een fraai ritueel; genotvol opgaan in mystiek. Wie tegenwoordig religie ver-
dedigen wil met morele of metafysische argumenten, wordt nauwelijks meer
serieus genomen. Maar wie zegt: ik ben religieus, omdat de religie tegemoet-
komt aan mijn smaak, die vindt gehoor. 146

De benadering van Vuyk laat ons zien dat de Taiz61iturgie met haar eigen aan-
zetten tot schoonheidservaringen past in onze postmoderne cultuun Zij is een
kind van deze tijd en komt door haar rituele vormgeving tegemoet aan de
smaak van met name jongeren.

Door de ervaring van schoonheid (in de gezangen, in de inrichting van de
ruimte) ten slotte kan een ervaring van transcendentie ontstaan. Enkele jaren
geleden hield de Belgische kardinaal Danneels een pleidooi voor de herwaar-
dering van schoonheid, onder andere als een voor jongeren toegankelijke weg
tot het religieuze:

Tot jongeren spreken over God als waarheid of als oerbeeld van volmaaktheid,
doet ze vaak heel vlug afhaken. Maar God laten kennen in de schepping, de
natuur, de bijbel, de geschiedenis, in de mens en in de cultuur, ontzenuwt hun
wantrouwen en ontwapent hun weerstanden. Hen binnenleiden in de ontelbare
modellen van schoonheid in kerken, musea, muziek, literatuur en theater is
een weg naar God die veel te weinig wordt betreden. De passies van J.S.
Bach hebben een 'openbaringsdimensie' waar weinigen - ook jongeren - aan
weerstaan. Dit niet alleen om hun muzikale perfectie. Ze bieden iets aan wat
van hoger komt.147

De verschillende benaderingen van schoonheid vullen elkaar aan. Het is niet
mogelijk een keuze uit de verschillende benaderingen van schoonheid te

v  K. Vuyk.  De  esthetisering van  het wereld- :'- G. Danneels, A een oude honger tenig?
beeld.  Essays over filosc,Ae en  kunst. Kampen Schoonheid  als  bron  van spiritualiteit.
1992.  met  name  5 1 vv. Nijmegen 2000,31
. Vuyk. De esthetisering. 56.
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maken, aangezien het etnografisch materiaal daarvoor onvoldoende aankno-

pingspunten biedt. Ik zie ze als complementair: bij de een zal vooral het con-
trast met de complexiteit van het leven van alledag spelen'+», bij de ander het
zoeken naar toegang tot het transcendente.'44

5.3.3   Balans
De gevonden kwaliteiten van de Taizdvieringen passen goed bij wat we in
algemene zin devotioneel ritueel noemen. In paragraaf 5.3.1 hebben we de
kwaliteiten van het devotioneel ritueel in contrast met de gangbare parochiEle
liturgie benoemd. Samengevat is het devotioneel ritueel expressief, ceremoni-
eel, emotioneel, empathisch, gericht op de persoon (aandacht voor persoonlij-
ke noden, de individuele dimensie speelt een belangrijke rol): het is helder van
uitdrukking en maakt gebruik van basale vormen van ritualiteit. Voor de
Taizdvieringen geldt dat zij dankzij de lichamelijkheid, basale rituele vormen
als het branden van kaarsen'"1, en de inrichting van de ruimte expressief en
ceremonieel zijn; dankzij de eenvoudige orde van dienst, de toegankelijke lie-
deren en de stilte die op eigen wijze ingevuld kan worden, is er volop ruimte
voor het individu. Deze kwaliteiten worden gewaardeerd, zo blijkt uit de popu-
lariteit van de Taizdvieringen. Tegelijkertijd moet ook opgemerkt worden dat

er sprake is van een zekere eenzijdigheid, een sterke nadruk op slechts enkele
kwaliteiten. Deze eenzijdigheid kan voor anderen weer een reden van afwij-
zing van de Taizdliturgie zijn.

Tot slot: als we een vergelijking willen maken met andere vormen van

liturgie, dan zijn de Taizdvieringen meer vergelijkbaar met het traditionele lof.
dan met een eucharistieviering. Het lof is een devotionele viering die van
oudsher geschaard werd onder de para-liturgie en thans door de Romeinse
documenten gewaardeerd wordt als uiting van volksvroomheid."' We kunnen
het lof typeren als een gebedsviering, waarin volop ruimte is voor muziek

(samenzang, meerstemmige sacramentsmotetten) en persoonlijk gebed.'x Net
als de Taizdliturgie is het lof visueel georienteerd dankzij de uitstelling van de
hostie in de monstrans (vergelijk het kijken naar iconen en kaarsen in de
Taizdliturgie)

-' Zie N-7. aanbidding. We doelen hier met name op de

m Zie N-15.
tweede vorm van aanbidding. Deze wordt
gereguleerd door: Nationale Raad voor

Zie de foto's van de Taizevieringen in Liturgie. De heilige communie en de verering
Berkel en Rodenrijs: www.taize- van de eucharistie buiten de mis (Liturgie van
zuidholland.nl. de Sacramenten en andere kerkelijke vieringen

4). Zeist 1976, zie met name 41-47.
Directorium over Volks,·roomheid (zie noot

110).111-112(nrs. 164-165). Het Directorium " Zie bijvoorbeeld: kblkszangboek ten gebrul-
onderscheidt drie vormen van eucharistische ke van de meezingende geloovigen in de H.
aanbidding: 1. individueel en stil gebed Mis.  de  vespers,   de  completen  en   het   lof.

2. aanbidding van het Sacrament dat is uitge- Doornik 1933, 28 1 vv.
steld in monstrans of pyxis, 3. altijddurende
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Onderzoeksgegevens
A-1   GESCHRIFTEN VAN FRERE ROGER IN

NEDERLANDSE VERTALING 153

1.    De reget van Taizd. Meerdere uitgaven, ca.  1960, 1965. Amsterdam  1967 (1 e druk).
Baarn  1976 (2e druk, geheel herziene vertaling). Baarn 1980 (3e druk)

1.     Deze dag is van God. Amsterdam  1963.
2.    Levensmoed en gemeenschap. Amsterdam 1965.

3.     De dynamiek van het voor/opige. Amsterdam  1967.

4.   Stnld en aanbidding. Dagboek 1970-1972. Baarn 1976. Herdruk 1979.
5.    Het onvermoede tegemoet. Dagboek 1972-1974.  Baam 1977. Herdruk 1979.
6. Feestzondereinde. Dagboek 1969-1970. Baarn 1977. Herdruk 1979.
7.     De spank,acht van het voor/opige. Baarn 1978 (eerder verschenen onder de titel

De dynamiek van het voorlopige).
8.   Weg van Hefde. Dagboek 1974-1976. Baarn 1980.

9.   Vandaag van God. Baarn  1981  (eerder verschenen onder de titel Deze dag is van
Go0.

10.  Liefde die #efde  wekt. De bronnen van Taiza. Averbode/Kampen  1991.
11. De bronnen van Taiza. Uefde aller liefde. Baarn 2001.

A-2 HET GEMEENSCHAPPELIJK GEBED IN TAIZE

Wanneer jongeren proberen uit te leggen waarom zij naar Taiz6 komen, dan is de reden
die het meest aangehaald wordt de intensiteit van het gemeenschappelijk gebed.
De communauteit wil gastvrij zijn en tracht daarom haar gebed zo toegankelijk moge-
lijk te maken. Naarmate er meer jongeren kwamen, moesten er enkele kwesties opge-
lost worden: hoe kan een groep iongeren die elke week wisselt, deelnemen aan het

gebed van een gemeenschap waarvan de leden zich voor heel hun leven geengageerd
hebben en die elke dag van het jaar samen bidden? Hoe kun je een meditatief gebed
delen met jonge mensen die misschien nog weinig gebeden hebben? En hoe kun je
samen bidden met jongeren die uit zoveel verschillende landen komen en geen
gemeenschappelijke taal spreken?
De bijbellezingen zijn kort en worden in verschillende talen gehouden. Ze worden
gekozen vanuit een 'herderlijke bezorgdheid'. Misschien is er in die massa weI iemand

die gekomen is om God te zoeken maar die de bijbel niet kent. Dan mag een te moei-
lijke tekst hem niet van God verwijderen. Reeds vanaf het begin, zelfs wanneer er
slechts enkele bezoekers waren, vroegen de broeders zich af of de bezoekers niet in

„,Zie voor overige, niet-vertaalde titels:
Schdffer, Erneuerter Glaube, 552-553.
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de war zouden gebracht worden door de bijbelteksten die zij hoorden. Zij zochten dus
bewust naar teksten die de mens deden verwonderd staan over de liefde van God.
Elke dag worden er voorbeden gezongen. Elk gebed wordt in een andere taal gezegd
en besloten met 'Kyrie eleison' of 'Gospodi pomiluj'. Dat is wat men soms de 'vuur-
zuil' noemt in het hart van het gemeenschappelijk gebed doordringt. Met die voorbe-

den omvat men de hele mensheid: de vreugde en de hoop, de droefheid en de angst
van alle mensen, van de armen en van hen die lijden worden aan God toevertrouwd.
Het is verbazingwekkend hoe vlug de 'liederen van Taiz6' over heel de wereld ver-

spreid geraakten. Ze zijn in een vijftigtal talen vertaald en in ongeveer negentig bun-
deltjes verzameld. Ze worden gezongen in Europa, Zuid- en Noord-Amerika, Australia,
Azia en Afrika. Ook in Oost-Europa hebben ze een steile opgang gemaakt: ze werden

vertaald in het Pools, Tsjechisch, Sloveens, Hongaars, Russisch, de Baltische talen,
het OekraTens enz. In de krottenwijken van Manilla hoor je ze in het Tagalogs, in
Nairobi in het Swahili, in Seoul in het Koreaans, in Hongkong en in China in het

Chinees, in Zuid-Amerika in het Spaans. Deze liederen bestaan uit een korte zin op
een eenvoudige melodie die je gemakkelijk kunt onthouden. Door middel van een sim-

pei lied dat telkens opnieuw herhaald wordt, dringt het evangelie door tot het hart van
de mensen. Ook dat is een vorm van meditatief gebed dat geleidelijk aan de mens
met God verbindt. Het lied blijft in je naklinken ook als je weer alleen bent. Het wordt

een achtergrondgebed bij al wat je doet of zegt, bij het werk, in heel het dageliiks
leven. Sinds onheuglijke tijden heeft deze manier van bidden gelovigen hun leven lang

gesterkt. Sommigen herhaalden onafgebroken de naam van Jezus. Anderen zegden
voortdurend de boodschap van de engel aan Maria ('Wees gegroet, Maria, vol van

genade'). De 'liederen van Taiza' liggen in diezelfde lijn.
Tijdens het dagelijks gebed in Taiza speelt de stilte een essentiale rot. je bent immers

vlug uitgepraat wanneer je met je verstand de band met God in woorden probeert uit
te drukken. 'Stilte schept ruimte voor het gebed van het hart', zegt broeder Roger.

'Het evangelie en de ervaring van zovele gelovigen door de eeuwen heen leren ons

dat we de liefde van God en de troost van Christus kunnen ontvangen wanneer we

proberen ons in stilte en vrede aan Hem over te geven en al wat in ons omgaat of ons
op de proef stelt, aan Hem toevertrouwen. In de stilte van ons hart, fluistert Christus

elk van ons toe: "Wees niet bang, Ik ben er".'
Bijna dagelijks is broeder Roger bij het gemeenschappelijk gebed omringd door kinde-

ren, kinderen van het dorp of kinderen die samen met hun ouders enkele dagen door-
brengen in Taiza. Voor het gebed in de kerk praat hij stilletjes met hen. Sommigen ver-
tellen hem hun problemen. Soms schrijft hij voor een of ander kind een paar woorden

op zodat het er lang op zou kunnen teruggrijpen of opdat het deze woorden zou

bewaren en later verstaan.

Uit: K. Spink, Het leven van broeder Roge,; de stichter van Taizd. Baarn/Averbode

1999,11-13.
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A-3   TAIZEGEZANGEN IN ENKELE
NEDERLANDSE UITGAVEN VOOR LITURGIE

Dienstboek, een proeve. Schrift, Maait#d, Gebed Zoetermeer 1998. Een uitgave van
de Protestantse Kerk in Nederland.

17,19,20. Kyrie

25-26. Gloria
52. Halleluja

99. Sanctus

123. Amen
129-130. Ubi caritas
149. Tui amoris ignem accende

151. Confitemini Domino

152. Bij God ben ik geborgen (tekst N. VIaming)

Evange/ische LiedbundeL Zoetermeer 1999.8Een uitgave van de Stichting

Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
31. Laudate omnes gentes

76. Mijn vrede laat Ik u (+ Engelse tekst: My peace I leave you;

vertaling C.A. van Setten)
152. Veni sancte Spiritus

171. Dans nos obscuritas (+ vertaling: Als alles duister is)
173. Jasus le Christ, lumi6re intdrieure (+ vertaling 1: Jezus,

U bent het licht in ons leven; vertaling 2 door G.A. van Setten-van
Gilst: Innerlijk licht, o Jezus Messias)

219. Ubi caritas

222. El Senyor (+ Duitse, Engelse en Nederlandse tekst)

259. Gloria, gloria in excelsis Deo (canon)

264. Veni Creator (+ vertaling: Licht en wijsheid, vuur en sterkte)

265. Alleluia

268. Magnificat (canon)

296. Bleibet hier und wachet mit mir (+ Engelse vertaling)

300. Mon dme se repose (+ vertaling 1: In vrede komt mijn ziel tot rust;

vertaling 2: Bij God ben ik geborgen)
319c. Kyrie eleison

331. Bless the Lord, my soul (+ vertaling: Prijs de Heer, mijn ziel)

154 K. van Setten, Spreek onder elkaar in lof-
zangen. een belichting van de onlangs ver-
schenen 'Evangelische Liedbundel', in:
Emdienstraardig  16  (2000)  152-155.
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347. Jubilate Deo (canon)

360. O Adoramus Te, 0 Christe

Zing een Nieuw Ued. Helmond 1996:55 Een uitgave van de stichting Bouwen aan de
Nieuwe aarde (thans: stichting Katholieke Charismatische Vemieuwing).
61. Laudate omnes gentes

116. Adoramus te, Domine

194. Ubi caritas

268. Kyrie

319. Heen ontferm U
499. 0 Lord. hear my prayer

510. Bless the Lord my soul
511. Magnificat

515. Mijn vrede laat ik u (tekst K. van Setten)

A-4   VELDWERK BIJ DE JONGERENVESPER
IN UTRECHT

Het veldwerk bij de jongerenvesper Utrecht strekte zich uit over een periode van vijf-
tien maanden. Van januari 2002 tot en met maart 2003 nam ik deel aan de maandelijk-
se vieringen op donderdagavond. In totaal maakte ik elf vieringen mee; in juni, augus-
tus, september en december 2002 was ik niet bij de vieringen aanwezig. De jongeren-
vesper vindt plaats in de Vredeskerk in Utrecht, een modern kerkgebouw dat toe-
behoort aan een SoW-gemeente. Bij het gebed zijn steeds twintig tot dertig iongeren
aanwezig.
De jongerenvesper werd tijdens de veldwerkperiode voorbereid door een kerngroep
bestaande uit vijf personen. Co5rdinator is Nicolien Smits (- 1966), zij schrijft ook vaak
de gebeden. Marloes Biermans (- 1978) coOrdineert de instrumentalisten, speelt
dwarsfluit of cello en zorgt af en toe voor de liedkeuze. Elise Woertman 7 1981) kiest
de lezingen en de psalm en zorgt voor het liturgieboeNe. Josd Biermans (* 1976) coar-
dineert de solisten, doorgaans zingt zij zelf solo samen met 6#n van de andere solis-
ten; ook zorgt zij af en toe voor de liedkeuze. Josd behoort officieel niet tot de voorbe-
reidingsgroep, maar in de praktijk draagt zij weI een deel van de voorbereiding en de
uitvoering. Kathrin Reimer (* 1974) beheert de website van het jongerengebed
(http://jongerenvesperutrecht.cjb.net) en draagt zorg voor de publiciteit. Er is nog een
zesde lid van de kerngroep, Erik van Kerkhoff, maar deze verbleef gedurende de
onderzoeksperiode in Taiz6. Ten behoeve van het onderzoek interviewde ik Marloes,
Nicolien en Jos6.

m Zie voor enige achtergrondinformatie: Bespreking van deze liedbundel door
K. Slijkerman, Nieuwe liederen en nieuwe A. Vernooij in: GB 121 (1997) 35-37.
vieringen. in: GB 126 (2002) 182-190.
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A-5   DE ZEVEN OFFICIELE JONGERENGEBEDEN
IN NEDERLAND

VVaar 15« Wanneer Sinds

Amsterdam Oranjekerk Tweede maandag v/d maand, 21.00u     1998

Ede Beatrixkerk Tweede zondag v/d maand, 19.00u 1994

Enschede Opstandingskerk Tweede woensdag v/d maand, 19.30u 2000

Groningen Remonstrantse kerk Tweede woensdag v/d maand, 19.30u   1996

Le,344<011Wealse_kerk <   -              Eedte zond@27.8 -iii*i85219.00u  ..  _1998
Utrecht Vredeskerk Derde donderdag v/d maand, 20.15u   1996

1 Wageningen Doopsgezinde kerk Eerste maandag Wd maand, 19.30u onbekend 1

A-6   VELDWERK BIJ DE TAIZEGROEP
IN OOSTERHOUT

Het veldwerk bij de Taizagroep Oosterhout strekte zich uit over een periode van twaalf
maanden. Van oktober 2002 tot en met september 2003 nam ik deel aan de maande-

lijkse vieringen op vrijdagavond. In totaal maakte ik tien vieringen mee; in de maanden
november 2002 en augustus 2003 was ik niet bij de vieringen aanwezig. Naast de tien
Taiz6diensten in Oosterhout nam ik, samen met de jongeren van de Taizagroep
Oosterhout, deel aan de nationale Taizd-ontmoeting in Breda, februari 2003.
De Taizadiensten vinden plaats in de rooms-katholieke Antoniuskerk in Oosterhout of
in het daarbij gelegen parochiecentrum 'De Vinder'. De Antoniusparochie is onderdeel

van de regio Oosterhout (Oosterhout, Den Hout, Dorst en Oosteind). In deze regio,
waarin negen parochies samenwerken, werd gedurende de periode van het veldwerk

gewerkt aan drie profielen van kerk-zijn: hoogmis, pleisterplaats en huiskamer. De

Antoniusparochie is onderdeel van het huiskamer-profiel, dat omschreven wordt als
'een breed pastoraal aanbod dat niet specifiek gericht is op een bepaalde doelgroep.
Jong en oud kan in dit profiel een plek vinden. ,157

Bij de Taiz6vieringen zijn steeds vijftien tot twintig jongeren aanwezig. De meeste jon-
geren zijn afkomstig uit de Antoniusparochie. Twee leden van de groep zijn protestant

en zijn via vrienden bij de Taiz6groep betrokken geraakt.
De vieringen worden voorbereid door de jongeren zelf. Enkelen van hen vervullen in de

voorbereiding en uitvoering een leidende rol, met name Unda van Mook (* 1982) en
Menno Brouwer (- 1984) zijn spilfiguren. Ik interviewde hen en ook Adriaan Corten

(- 1983), die vanaf het begin deelneemt aan de Taizavieringen.

'" Opmerkelijk is dat de kerkgebouwen waarin Voor de verandering. Maandelijkse nieuws-.1

de Taiztviering plaatsvinden alle van protes- brief van  de  r. k  parochies  in  de  regio
tantse signatuur zijn. Oosterhout 1 (2003) nr. 1.
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De leiding van de groep, die aanvankelijk in handen was van Marialla van Langh en
Rian Vogels, is gedurende de veldwerkperiode steeds meer overgedragen aan de jon-
geren zelf. In mei 2003 is dit geformaliseerd en zijn de taken die nodig zijn voor de
voortgang van de Taiz6vieringen onder de jongeren verdeeld. Marialla en Rian hebben
zich volledig teruggetrokken. Om zicht te krijgen op het ontstaan en de ontwikkeling
van de groep interviewde ik Marialla van Langh.

A-7    DE VOORBEREIDING VAN DE
JONGERENVESPER IN UTRECHT

Elise Woertman: 'De lezing  haal  ik (...) meestal  uit de brief uit Taizd.  Ik houd  er wei

rekening mee of de tekst na dan keer lezen begrijpelijk is, er is natuurlijk geen preek of
uitleg bij. Ook probeer ik een oudtestamentische lezing af te wisselen met een lezing
uit het evangelie en een tekst  uit  een  van de brieven.  (...)  Ik heb thuis een overzicht
welke psalmen in welke tijd  van het liturgisch jaar passen  (...) en ik gebruik dat  dan
ook als eerste selectiemiddel. Vervolgens lees ik de psalmen door die bij de tijd van
het liturgisch jaar passen en kijk of er een is die qua thema enigszins overeenkomt
met de lezing. Maar dat is de ene keer duidelijker dan de andere keer en gaat ook
gedeeltelijk op gevoel en op mijn eigen voorkeur welke psalmen ik mooi vind of niet,
daar is  niet aan te ontkomen. (...) Vervolgens bedenkt Marloes de liederen erbij.
Daarna maak ik zelf het draaiboek. Ik kies de precieze psalmverzen uit, het alleluia en
het kyrie, en maak de voorbede. Daarvoor maak ik gebruik van een Nederlandstalig
boekle waarin  heel veel voorbeeldvoorbeden staan.  Ook daar (...) probeer Dk] aan te

sluiten bij de lezing, tijd van het jaar en wat er op dat moment in de wereld gebeurt.
Meestal begin ik met een voorbede die gaat over stilte/inkeer en dan volgt er (in wille-
keurige volgorde) een voorbede over de kerk als gemeenschap, voor verzoening enz,
voor vrede/gerechtigheid, voor de leiders van de volken en zoals nu dan specifiek voor
Irak. Het slotgebed komt ook uit dat boekje en ook daar let ik op de tijd van het jaar
(rond Pinksteren een gebed over de H. Geest enz), de lezing als dat kan en de situatie
in de wereld (om vrede, gerechtigheid ). Daarna stuur ik alles naar Nicolien, die alles
bekijkt (...). '158

1SRE-mail Elise Woertman, 7 april 2003.
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6. Jongerenkoren
In veel parochies zijn jongerenkoren de enige plaats waar jongeren zichtbaar
aanwezig zijn binnen kerkelijk verband. Ondanks het feit dat het hierbij gaat
om circa 25.000 jongeren (zie paragraaf 1.4.3.1, p. 45),  is er slechts weinig
beleidsmatige ondersteuning. De aanwezigheid van een jongerenkoor in de
liturgie van de kernparochie lijkt eerder geduld, dan toegejuicht te worden.

Ook in de liturgiewetenschappelijke en pastoraaltheologische literatuur is
de aandacht voor jongerenkoren gering. De thema's die in de studies en arti-
kelen met betrekking tot jongerenkoren aan de orde komen, zal ik in de eerste

paragraaf van dit hoofdstuk bespreken. Na het literatuuroverzicht presenteer ik
twee jongerenkoren, te weten Connection uit Den Haag en GoTiKo uit Goirle.
In het derde deel van dit hoofdstuk kom ik op basis van de casestudies tot een
interpretatie in termen van kwaliteiten van het ritueel-muzikale repertoire van
jongerenkoren in zijn rituele context.

6.1 LITERATUUR OVER JONGERENKOREN

In de literatuur over jongerenkoren komen drie thema's naar voren, die over-
eenkomen met de in hoofdstuk 1 genoemde drie parameters die de identiteit
van het jongerenkoor bepalen: groepscultuur, repertoire en liturgie.'
Achtereenvolgens komen deze thema's aan de orde.

6.1.1 Groepscultuur
Ondanks het grote aantal studies naar jongeren, groepscultuur en subculturen
is een goede definitie van wat een jongerenkoor is vanuit sociologisch per-
spectief niet voor handen. Eln en ander wordt wellicht veroorzaakt door het
enigszins diffuse karakter van het jongerenkoor. Hdt jongerenkoor bestaat niet:
er is een grote diversiteit die zich nauwelijks in een definitie laat vastleggen.
Als we toch een definitie willen opstellen, kunnen we jongerenkoren typeren
als een groep waarin tieners, twintigers en soms ook dertigers in muziek en
viering uiting geven aan wat hen bezighoudt en boeit.

Stefan Wesselink benadrukt in zijn scriptieonderzoek naar de identiteit van
jongerenkoren het belang van de groepscultuur voor de vitaliteit van het koor.:

' Zie ook paragraaf 1.4.3.1 (Eerste verkenning S. Wesselink, Hetjongerenkoor.· 'een gewone
iongerenkoren, aantal en typologie). Daar noem- clubt?'  Een  kwalitatief onderzoek naar  de cul-
de ik ook de parameter 'leeftijd'. Deze bleek turtle identiteit yan jongerenkoren. Nilmegen
echter van ondergeschikt belang voor de bepa- 1997.4143.

ling van de eigenheid van een jongerenkoor.
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Gezelligheid en vriendschap vormen als het ware de motor van het jongeren-
koor. Dit sociale klimaat staat overigens niet los van de twee andere parame-
ters die het jongerenkoor bepalen: het repertoire en de liturgie (Wesselink vat
deze laatste twee samen onder de noemer 'expressieve dimensie'). Wesselink
concludeert:

I...] als jongerenkoren de vrijheid krijgen om diensten naar eigen inzicht in te
richten en als er regelmatig nieuwe uitdagingen worden aangegaan buiten de
kerk, zodat jongerenkoorleden zichzelf muzisch en emotioneel kunnen uiten,
dan zal dit het sociale klimaat gunstig beYnvloeden. Vooral de expressieve
dimensie speelt hierbij een grote rol, want [...] jongerenkoorleden [wensen]
graag en veel te worden uitgedaagd, ook bij het zingen. Door middel van het
zingen kan men uitdrukking geven aan de ideean, gevoelens en meningen die
men heeft. Worden de koorleden niet uitgedaagd, dan is de kans groter, dat
men het koor saai en voorspelbaar gaat vinden, wat de sfeer binnen het koor
ook niet ten goede komt.'

Het jongerenkoor, zoals ik dat in deze studie versta, is een groep die verbon-
den is met een parochie. Het is een 'kerkkoor', al zal waarschijnlijk geen enke-
le jongere het koor zd aanduiden. Het jongerenkoor is voor de zangers vaak de

enige verbintenis met de parochie. Ook blijkt dat binnen het jongerenkoor - na
de thuissituatie - het meest vaak over geloof gepraat wordt.' De binding aan
de kerk speelt een rol ten aanzien van het repertoire en de activiteiten (met
name het verzorgen van vieringen), en heeft invloed op de wijze waarop bui-
tenstaanders tegen het koor aankijken en jongeren zelf spreken (maar soms
ook: niet spreken) over hun lidmaatschap van het jongerenkoor. Het jongeren-
koor vormt in de kerk, in de plaatselijke parochie, vaak een aparte 'communi-
ty', een gemeenschap binnen de grote gemeenschap. Albert van der Woercl
frater van Tilburg en actief pleitbezorger voor jongerenkoren, pleit ervoor het
jongerenkoor als afgezonderde gemeenschap te laten bestaan en geen pogin-
gen te ondernemen het koor te integreren in het grote geheel van de parochie.
Wel ziet hij mogelijkheden om connecties aan te brengen: vanuit de parochie
kunnen gelovige vrijwilligers tussen de jongeren gaan staan om hen te initie-
ren in geloofs Ik kom hieronder nog terug op zijn benadering (die ook invloed

' Wesselink, Het jongerenkoor, 43. Officium Juventutis in samenwerking met
ResponZ op 1 april 2004. A. van der Woerd'T. Bemts.  Meer stem voor jongeren.  Een
verzorgde op deze dag een workshop over hetonderzoek naar jongerenkoren, religiositeit en

kerk (KASKI-rapport nr. 443).  Den  Haag jongerenkoor als small christian communitie.

1995,66-67.
ik dank Van der Woerd voor het ter beschik-
king stellen van de aantekeningen die hij' Werkconferentie ' Small Christian maakte ten behoeve van deze workshop.

Communities'. georganiseerd door het
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heeft op de wijze waarop jongerenliturgie tot stand komt). Hier wijs ik op de
mogelijkheden die Van der Woerd ziet, vanuit zijn ervaring in het werken met
jongerenkoren, voor het ontwikkelen van vitale groepen waarin ruimte is voor
geloofsgesprek, gemeenschapsvorming en ontspanning. Vanuit dit perspectief
kunnen aanwijzingen die duiden op een neergang van de vitaliteit van het jon-
gerenkoor als parochieel gebonden of kerkelijk getngageerde groep, gerelati-
veerd worden. Het ledental van de jongerenkoren vertoont weliswaar een
daling« en het 'samen zingen' lijkt belangrijker dan enige vorm van verbon-
denheid met de parochie,7 toch heeft het jongerenkoor als groep een eigen
intrinsieke waarde. In dit verband is het pleidooi van Frans Jespers relevant,
een pleidooi dat we kunnen samenvatten als: het koesteren van de marge. Net
als Van der Woerd ziet Jespers meer in ontmoetingen en uitwisselingen binnen
de eigen (sub)cultuur van jongerenkoren, dan in pogingen jongeren te betrek-
ken bij het grotere verband van de parochie of de algemene cultuur van de
kerkkoren, zoals met name vanuit de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
gedaan worden.'

De binding aan de kerk speek overigens niet alleen een rol ten aanzien van
de eigenheid van het jongerenkoor, maar ook bij praktische zaken. Door het
functioneren binnen het kader van een parochie vinden jongerenkoren door-
gaans een goedkope repetitieruimte (het kerkgebouw) en financiale ondersteu-
ning (honorarium dirigent, kosten voor aanschaf van bladmuziek e.d.). Boven-
dien zorgt het functioneren in de liturgie voor een zekere mate van continuY-
teit: de (maandelijkse) viering in de kerk is een activiteit om naar toe te wer-
ken.' De parochie functioneert hierbij als podium waar het jongerenkoor zijn
repertoire en wijze van liturgie vieren kan presenteren.

6.1.2    Repertoire
Het repertoire van de jongerenkoren onderscheidt zich van dat van andere
kerkkoren door eigentijdse, op jongeren toegesneden religieuze expressievor-
men.  In de beginperiode schreven jongeren vaak zelf liederen of bewerkten zij
bestaand materiaal. Later, met name vanaf de oprichting van het Landelijk
Steunpunt Jongerenkoren (november 1994), werden compositieopdrachten
verstrekt en wedstrijden uitgeschreven, waarbij overigens vaak ook jongeren
zelf betrokken waren.

De vraag naar het repertoire van jongerenkoren kan in vier deelvragen uit-

' J. Helderman en L. Spruit, longerenvieringen ' E Jespers, Beleidsoverwegingen met betrek-
en jongerenkoren (KASKI memorandum 270). king tot jongerenkoren, in: GB 119 (1995)
Den Haag 1994,17-20. 18-22.

M. Zagers. ...Als het maar klinkt. De functie ' Wesselink, Het jongerenkoor. 3\-36.
van tekst en sound in het jongerenkorenreper-
toire, in: GB 117 (1993) 156-161.



280 LITERATUUR OVER JONGERENKOREN

eengelegd worden. Ten eerste is er de vraag naar de ontwikkeling van het reper-
toire voor jongerenkoren. Deze kwestie hangt nauw samen met de ontwikke-
ling van de jongerenkoren zelf. We vangen daarom aan met een geschiedenis
van de jongerenkoren vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw. Ten twee-
de is er de vraag naar een typering van de inhoud van de teksten van het jon-
gerenkoorrepertoire. Ten derde is er de vraag naar de muzikale kenmerken: ten
vierde de kwestie van de verhouding van het jongerenkoorrepertoire tot de
populaire muziek die door jongeren beluisterd en soms ook beoefend wordt.

6.1.2.1 His torie

Het ontstaan van jongerenkoren is een direct gevolg van de liturgievernieu-
wing in de jaren zestig:

Vanaf het moment dat het in eucharistie niet meer om 'mis-horen' of 'mis-

bijwonen' ging, maar om aktief deelnemen, werden we ons bewust dat die
deelname niet voor iedereen, en zeker niet voor iedere leeftijdsgroep hetzelfde

kon zijn. Een oplossing zocht men door verschillende leeftijdsgroepen in eigen
vieringen aan te spreken. Zo werd ook de groep jongeren ervaren als een

groep die eigen vormen, woorden en muziek nodig had om in liturgie echt
betrokken te kunnen zijn. 1'

We kunnen het ontstaan van jongerenkoren, en daarmee ook jongerenliturgie
en daarbij horende muzikaal repertoire, beschouwen als een poging de kloof
tussen kerk en jongeren te overbruggen. Jongeren hebben de uitnodiging van
de kant van de kerk om hun eigen taal en cultuur in te brengen in de liturgie
met beide handen aangegrepen, schrijft M.  Lax in  1975 in het Gregoriusblad.
'Die uitnodiging van de Kerk is een soort uitdaging aan de Kerk geworden'.
vervolgt hij.1

In de ruim veertig jaar dat jongerenkoren actief zijn in de liturgie in
Nederland, kunnen we drie fasen onderscheiden. Elke fase kan aangeduid wor-
den met een markant beginpunt, maar een eindpunt is er niet. Met andere
woorden: elke voorgaande fase duurt nog voort terwijl een nieuwe reeds

begonnen is. Sommige jongerenkoren bevinden zich nog steeds in de eerste

fase, andere zijn opgeschoven naar de tweede of derde. Alvorens ik de drie
fasen typeer, volgen eerst enige opmerkingen over de voorgeschiedenis van de

jongerenkoren.

J. Hettinga en A. de Keyzer. Het repertoire Vaticanum   II. Roerrnond 1970,26-27.
voor jongerenkoren. in: GB 102 (1978) 222-
232.227. Zie ook: E. de Jong.

" M. Lax, Kritiek op liturgie, in: GB 94
(1975) 199-200 (=Dekerk zingt), 199.

Jongerenliturgie, in: Liturgisch woordenboek
supplement:  Liturgische orifntatie na
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Voorgeschiedenis
Is het ontstaan van jongerenkoren exclusiefverbonden met de liturgievernieu-
wing van het Tweede Vaticaans Concilie, of zon er reeds v66r het Concilie spo-
ren van jongerenkoren te vinden? Op drie voor-conciliaire sporen wil ik wij-
zen.

Ten eerste is het niet nieuw dat kinderen en jongeren zingen in de kerk. Jan
Valkestijn wijst in zijn boek over jongenskoren op deelname van jongens aan
de zang in de liturgie vanaf de eerste eeuwen van het christendom.11 Doordat
de Provinciale Synode van Utrecht (1865) verboden had dat vrouwen deel uit-
maakten van het zangkoor, werden de sopraan- en altstemmen doorgaans
gezongen door jongens.  Na het Tweede Vaticaans Concilie kregen de jongens
in het kinderkoor in plaats van het gregoriaans en de meerstemmige missen
een eigen repertoire en daarbij passende liturgie. Is er sprake van continuiteit
van het jongenskoor naar het huidige jongerenkoor? In mijn dossier vond ik
66n voorbeeld van continuiteit: het jeugdkamerkoor Plurale Tantum."Dit koor

is nauw verbonden met het Sacramentskoor te Breda, dat nog steeds uit heren
en jongens bestaat. Plurale Tantum werd opgericht in  1997, de leden zijn tus-
sen de  15 en de 25 jaar oud. Het repertoire is divers: van polyfonie tot compo-
sities die  specifiek voor jongerenkoren zijn geschreven.  In  1999 won Plurale
Tantum de eerste prijs op het Nationaal Jongerenkorenfestival te Rijsbergen.

Een twee(le aanwijsbaar spoor wordt gevormd door de zogenoemde hulp-
koren die functioneerden in het kader van het miswekenwerk." Deze koren
werden door de misweekleiders opgericht naast het traditionele parochiale

zangkoor. Men zocht vooral jongeren aan als leden van deze koren. De hulp-
koren wilden dienstbaar zijn aan de gemeenschap en zongen daartoe
Nederlandstalige en eenvoudige gregoriaanse gezangen, in tegenstelling tot
het parochiele koor dat zich toelegde op meerstemmige missen en de propri-
umgezangen uit het Graduate. In mijn dossier trof ik wederom 68n signaal  aan
van continuiteit tussen deze hulpkoren en de huidige jongerenkoren. Het
betreft het Jongerenkoor Driebergen, dat hieronder nog enkele malen ter spra-
ke zal komen. Dit koor werd opgericht in  1973. In de geschiedschrijving lezen
we:

"   1. Va\kestijn,  Geschiedenis  van  de jongens- liturgie-documentaire studie naar de ont·wik
zang lot aan de reformatie. Brugge 1989. keling en  het  liturgisch functioneren  van  de
31  (Oosten. eerste zangschool circa 180), rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland van
33 (Westen. definitieve vorm van een zangers- 1903  tot  en met  1969 onder invloed van  de
college in de zevende eeuw). ideaten van de Liturgische Beweging

(dissertatie Theologische Faculteit Tilburg." Zie: www.muziekinstituut.nl/pluraletantum. Kerkmuziek en Liturgie  12). Utrecht/Kampen
"R. Bot, Zingt allen mee.  65 jaar Liturgische 2003.570.
en Kerkmu.ikale Beweging in Nederiand. Een
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V66r 1973 is er al een groepje jongeren dat met liedjes uit het misboekje 'Bron
van christelijke geest' de missen in de Sint Petrus Bandenparochie opluistert."

Een derde spoor wordt gevormd door de praktijk van de kindermis en de
schoolkoren. V66r het Tweede Vaticaans Concilie bestond de praktijk dat er tij-
dens de zogenoemde kindermissen op weekdagen door kinderen liederen wer-
den gezongen in de volkstaal.'« Voor het gebruik op school en in de kerk wer-
den aparte liedbundels samengesteld. Ik noem hier de Eerste jeugdbundel  met
liturgische gezangen en liederen voor de R.K. jeugd (1931) en de bun(tel
Cantus populares (1 953).'-  Een  goed  voorbeeld  van  continuYteit  tussen  de
schoolkoren en de huidige jongerenkoren wordt gevormd door het koor van
het Amsterdamse Ignatiuscollege. Vanaf  1954 was Bernard Huijbers leraar
schoolmuziek aan dit college en leider van het schoolkoor." ledere eerste vrij-
dag van de maand vierde de schoolgemeenschap liturgie. Omdat het gregori-
aans in deze viering niet voldeed, introduceerde Huijbers de gemeenschaps-
mis:

Onze maandelijkse eerste-vrijdagmis, gregoriaans met volkszang, was geen
bezielde viering.  (...) om een of andere reden wilde de vonk niet overspringen.
We hebben er een zogenaamde gemeenschapsmis van gemaakt, maar z6 dat
het meerstemmig koor de leiding ging geven. Met 'succes'. 19

Enkele studenten van het Ignatiuscollege traden met het repertoire dat door
Huijbers werd ontwikkeld naar buiten en boden hun diensten aan in verpleeg-
huizen en dergelijke. Hierdoor ontstond bij Huijbers het idee om niet langer in
de kapel van het college te blijven zingen, maar op zoek te gaan naar een kerk,
mede ingegeven door het feit dat de belangstelling voor de vieringen in het
Ignatiuscollege groeide en de kapel te klein werd voor het aantal deelnemers.

'  G. Mariel. Tien  iaar jongeren en hun koor. en school. Amsterdam  1953. Zie voor een
1973-1983. Driebergen 1983.2. Zie ook: bespreking van beide bundels: Bot, Zingt allen

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging Bisdom mee. 653-656.
Breda. Franje of /undament. Breda  1993.2: " Voor Huijbers zie: M. Hoondert, A. Vernooij'Men volgde in eerste instantie het vaste for-

e.a., Bernard Huijbers 1922-2003, in: GB 127mulier dat voor iedere zondag in de misboek-
(2003)  193-240: A. Vernooij, Bernard Maria

jes van Gooi en Sticht en Heeswijk stond aan-
Huijbers (1922-2003). in memoriam, in:

gegeven. Jaarboek voor litu,gie-conderzoek  19 (2003)" Bot, Zingt allen mee. 366 en 807-811. 15-30.

'- Nederlandse R.K. Volkszangvereenigingen '" B. Huijbers, De gemeenschapsmis, in: GB
van de Interdiocesane Jeugdcommissie, Eerste 79 (1958) 199-201. citaat op p. 199-200. Zie
jeugdbundel met liturgische gezangen en lie- ook:  A.  Vernooij,  In  schoonheid biddende.  De
deren voor de R. K. jeugd. Amsterdam 1931. geschiedenis van het Nederlands Instituut voor
J.C. van Leeuwen (samensteller), Cantus Kerkmuziek ( Kerkmuziek en  Liturgie  10).
populares: volkszangbundel voor gezin, kerk Utrecht/Kampen 2002,271-272.
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Na enig zoeken kwamen Huijbers en zijn studenten terecht in de Dominicus-
kerk aan de Spuistraat in Amsterdam.

De ontwikkeling van het koor van het Ignatiuscollege brengt overigens een
opmerkelijk feit aan het licht met betrekking tot het ontstaan van de jongeren-

koren. In het Ignatiuscollege en later in de Dominicuskerk waren veel jonge-
ren (studenten) aanwezig. Toch sprak men niet van een 'jongerenmis'. De ver-
nieuwing van de liturgie werd blijkbaar zodanig ter hand genomen dat jonge-
ren zich erbij betrokken voelden en zich aangesproken wisten. In een bespre-
king van een lp van de Jongerenkerk Venlo schrijft Huijbers dat hij begrijpt dat
jongeren verlangen naar een eigen, aparte viering als er in de parochie groe-
pen zijn die de liturgievernieuwing (Huijbers spreekt van 'vitale ontwikke-
ling') belemmeren.20 Hij hoopt echter dat dit een tijdelijk verschijnsel is, dat
verdwijnen zal als de kerk (weer) iets te bieden heeft waarin jongeren kunnen

geloven.

Fase I:experiment
De directe aanleiding voor het ontstaan van jongerenkoren en jongerenliturgie
is, zoals gezegi gelegen in de liturgiehervorming van het Tweede Vaticaans
Concilie. Door de sterke nadruk op de 'actuosa participatio' (SC 14) ontstond
het verlangen naar een eigen, verstaanbare taal voor jongeren.21 Dit verlangen
richtte zich zowel op de muziek die gezongen en de taal die gesproken werd,
als op de thema's die ter sprake werden gebracht. Als startpunt voor de eerste

fase kunnen we eind 1964 aanhouden: vanaf dat jaar mocht de liturgie in het
Nederlands gevierd worden. 2,

De eerste fase was er een van experiment: er was nog weinig materiaal voor
jongerenkoren voorhanden. Vaak schreef men zelf liederen en teksten; voor de
muziek zocht men aansluiting bij populaire melodieEn uit het amusementsre-

pertoire. Ook werden negro-spirituals ten gehore gebracht. Veel jongerenko-

"' B. Huijbers, 'Gods geest zal ons leiden: in: voor de periode 1964-1969:  Bot, Zingr aHen
GB 92 (1968) 70-72. mee,  1239-1250. Bot is negatief over de eerste

vijfjaar van het bestaan van jongerenkoren en' Ook voor kinderen ontstonden eigen liturgi- jongerenliturgie: 'De jongerenliturgie heeft in
sche vieringen. Zie hiervoor: J. Hermans. de jaren 1964-1969 een turbulente ontwikke-
Eucharistie vieren met kinderen: een liturgie-

ling  doorgemaakt.  ( . . . ) Het repertoire bestaat
wetenschappeigke studie over de deeiname in hoofdzaak uit nieuwe teksten op bestaande
van het kind aan de eucharistie in het verteden melodieen, al of niet ontleend aan negrospiri-
en volgens de huidige kerkelijke richtlijnen.
Brugge 1987. Bot. Zingt allen mee. 1250-

tuals, dan wei op eigen gemaakle melodiean.

1252.
( . . . ) Door het ontbreken van een structureel

opdrachtenbeleid voor nieuwe composities bij-
2: Volgens Jo Hermans werden in Maastricht voorbeeld van de kant van de NSGV was men
reeds vanaf 1959 jongerenmissen georgani- niet echt in staat om de praktijk van de jonge-
seerd. zie: J. Hermans, Eucharistisch samen- renliturgie wezenlijk te vernieuwen en bij te

zijn voor jongeren. Een beschouwing over de sturen.' (p. 1249).
jeugdmis van Venlo, in: Tijdschrift voor
Liturgie 52 (1968) 289-302,291. Zie verder



284 LITERATUUR OVER JONGERENKOREN

ren kenden een liturgische werkgroep, doorgaans bestaande uit enkele jonge-
ren en een of meerdere begeleiders.z' Door deze werkgroepen werd de liturgie
voorbereid, thematieken uitgedacht, teksten geschreven en liederen gekozen.
Voor wat betreft dit laatste is het volgende citaat, afkomstig uit de geschied-
schrijving van het Jongerenkoor Driebergen (opgericht in 1973), kenmerkend:

Aan de hand van de lezingen proberen de leden die de liturgievergadering
bezoeken, de woorden uit de H. Schrift te vertalen in hedendaagse taal.
Dat leidt vaak tot een zeer persoonlijke gedachtenwisseling over actuele pro-
blemen, die zeker niet tot de vergadering beperkt blijft. De thematiek bepaalt
welke liederen in de eucharistieviering terecht komen. Op dat moment is zeker
sprake van een scheve verhouding tussen liturgie en muziek. De grondige
afweging van de thematiek staat vaak in contrast met de vaak bij toeval in
het repertoire belande liederen. 24

Composities die speciaal voor jongerenkoor waren geschreven, waren er in de
beginjaren nog maar weinig. Ik wil drie composities noemen waaraan zicht-
baar wordt dat en hoe er geexperimenteerd werd zowel wat betreft muzikale
stijl als wat betreft orde van dienst.

E6n van de eerste composities speciaal voorjongeren was de uitgave Jeugd
zingt God lof van Coos  van  Overbeek  uit  1964, bestaande  uit  vier  liederen
(drie op tekst van Willem Barnard, 66n op tekst van Huub Oosterhuis), een
toonzetting van het Heilig en van het Lam Gods.- Van Overbeek componeer-
de eenvoudige. enkelstemmige muziek in een vlotte tweedelige maat, die voor
wat betreft de melodievorming aansloot bij de modaliteit van het gregoriaans.
We kunnen deze uitgave beschouwen als een voortzetting van de gemeen-
schapsmis,'« nieuw waren de aanduidingen in de partituur voor slaginstrumen-
ten (zie muziekvoorbeeld op volgende pagina).

In de Werkmap \,oor liturgie verschenen  in  1969 twee complete jongeren-
vieringen (teksten en gezangen): Een uur vrede (liturgie voor de kerstnacht) op

tekst van Jan Duin en muziek van Jan Raasz' en Aarde en adem eveneens op
tekst van Jan Duin en muziek van Joop Stokkermans.'* Beide composities wer-
den geschreven op initiatief van uitgeverij Gooi & Sticht en waren een eerste

Er zijn voor de beginjaren van de jongerenli- Jeugd zingt God 101: Utrecht 1964. Zie GB
turgie geen cijfers bekend van het aantal paro- 65(1964)213.
chies met een liturgische werkgroep. #Zie: Bot, Zingt allen mee, 684-700.Onderzoek uit 1992 wijst uit dat in bijna drie
kwart van de parochies waar jongerenvierin- #rkmap voor hturgie 3 ( 1969) aflevering 5
gen gehouden worden een 'werkgroep jonge- Bespreking door N. de Goede in: GB 93
renviering' actief is, zie: Helderman en Spruit. (1969) 229-231.
Jongerenvieringen en jongerenkoren. 21. '  Ilerkmap voor lituqie 3  ( 1969) aflevering 7.
'Marlet.  Tien jaarjongeren. 7.
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Tekst: Huub Oosterhuis; muziek.· Coos van Overbeek, uit.· Jeugd zingt God lof.

poging om te komen tot een nieuwe vorm van liturgie. Teksten en gezangen
vormen 66n geheel in tegenstelling tot de gang van zaken in de reeds gegroei-
de praktijk van veel jongerenkoren waarbij de Romeinse liturgie als het ware
werd onderbroken door (Engelstalige) songs en andere liederen. De muzikale
stijl van Raas en Stokkermans kunnen we typeren als 'amusementsmuziek':
het ritme is eenvoudig met hier en daar een syncope of een gepunteerde noot,
de melodieen domineren ten opzichte van de tekst (zie muziekvoorbeeld op de
volgende pagina). Een uitzondering is de 'Litanie van het licht' van Jan Raas;
deze is geschreven in de stijl van Bernard Huijbers met een ritmiek die de zan-
ger dwingt bewust om te gaan met de tekst.
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Tekst: Jan Duin; muziek: Jan Raas, uit: Een uur vrede.

Fase 2; liturgisering
Het begin van de tweede fase markeer ik met de uitgave van de partituur
Spelendent·tis  in  1978.29 Deze uitgave  was een initiatief van de Werkgroep
Liturgie en Liturgische Muziek van het aartsbisdom Utrecht. Deze werkgroep
wilde een impuls geven aan de verdere ontwikkeling van de jongerenkoren en
de jongerenliturgie na de eerste fase van experimenteren. 'De eerste vernieu-
wing is zeer hevig geweest en op grote schaal, maar "Wat nu?", zo hoor je bij

veel jongerenkoren."" Hettinga en De Keyzer, beiden lid van de werkgroep,
onderscheiden twee richtingen in het totale veld van de jongerenkoren, samen-
vallend met wat hier aangeduid wordt als de fasen 1 en 2. Ik citeer hen:

- aan de ene kant: een groep jongeren die op deze oude lijn door willen gaan,
voor wie jongerenkoorrepertoire hele duidelijke grenzen heeft: heel grof
gezegd: muziek moet verwant zijn met de top-40, met amusementsmuziek,
met muziek die licht verteerbaar is (...).
- aan de andere kant staan mensen die steeds meer het kontrast ervaren van

dit jongerenkoorrepertoire met wat de liturgie eigenlijk vraagt. Daar gaat het
om mensen die nieuwe wegen zoeken, die met liturgisch criteria bezig willen

zijn; voor wie liturgische muziek niet hetzelfde is als alle aangename, prettige
muziek.31

' K. Pannekoek e.a., Spelenderwds de hemel ' Hettinga en De Keyzer, Het repertoire voor
op  aarde.   Gezangen  roor  liturgie. Hilversum jongerenkoren, 229.
1978. Bespreking: N. Bulter, Muziek tegen de "

Hettinga en De Keyzer. Het repertoire voor
verviakking: Spelenderwijs. in: Winek-info 2
(1978) 157-160. jongerenkoren, 229.
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Tegelijk met de partituur van SpelenderwUs bracht de werkgroep van het aarts-
bisdom een boekje uit onder de titel Oefdnen om te vieren." Dit boekje bevat

aanwijzingen en opdrachten om onderwerpen rond liturgie en liturgische
muziek voor jongerenkoren bespreekbaar te maken.  Het is moeilijk te peilen

of de poging van beleidsmakers om de jongerenkoren meer kennis en inzicht
inzake de liturgie bij te brengen ook daadwerkelijk is aangeslagen." Het al eer-
der genoemde Jongerenkoor Driebergen lijkt at in 1979 de stap naar meer
betrokkenheid bij de liturgie te zetten. Zo lezen we in de geschiedschrijving:

Begin februari 1979 trekt het koor zich terug op het buitencentrum van

Scouting Nederland in Baarn voor een zogeheten bezinningsweekend. Onder

leiding van pastor Sturkenboom buigen de koorleden zich over liturgische
oefeningen en wisselen van gedachten over wat liturgisch en muzikaal wei en
niet kan. De koorleden zijn serieus met de materie bezig. De vrees dat de
bezinning te hoog gegrepen zou zijn, blijkt ongegrond.34

In het Gregoriusblad echter worden verslagen van vormingsdagen voor jonge-
renkoren opgenomen uit de jaren  1986,1987/1988 (rondom het project Overal
vandaan) en 1 9893'' waarin   het

'

succes'   van de liturgisering gerelativeerd

wordt. Zo lezen we onder andere: 'Al dat diepe gepraat over verantwoorde
muziek, daar komen de mensen toch niet voor naar de kerk. 936

De liturgisering van de jongerenkoren kreeg een krachtig impuls door de
uitgaven van het LSJ/ResponZ, met name de bundels Eenvoudig lied voorjon-
gerenkoren (zie kadertekst A-3, p. 58). Hierin wordt materiaal geboden waar-
mee jongerenkoren op een goede, bij hen passende wijze kunnen functioneren
in de parochie: eenvoudige gezangen die getoetst zijn op hun liturgische bruik-
baarheid en op de mogelijkheid tot samenzang.

Fase  3:  professionalisering
De derde fase kunnen we markeren met de oprichting van het Landelijk

' Th. Bruens e.a., Oefenen  om  te vieren. teksten uit de Schrift'. GB 111 ( 1987) 248 en
Hilversum 1978. GB 112 (1988) 120: werkdagen voor jonge-

renliturgie in Amsterdam (1987), Tilburg enTien jaar na het boekje O€fenen om te vieren Heerlen (1988) rondom Overal vandaan. GBbracht de Federatie van de Katholieke Centra
113 (1989) 117: werkdag in Heerlen rondom

voor Levensvorming in Nederland (KCL) een het thema 'Heelheid van de schepping'. GBbrochure uit inzake jongerenkoren en liturgie: 113  ( 1989) 238: werkdag voor jongerenkoren,A.  Noy  e.a.  (red.), Han vieren weten. Utrecht
1988. gespreks- en liturgiegroepen rondom het

thema 'Dit huis vol mensen'.
'* Martel.  Tien jaar jongeren, 30. " GB 112 (1988) 120. Zie ook: F. Wollkamp,
"GB 110 (1986) 181: werkdag voor jongeren- In gesprek met een jongerenkoor, in: Winek-
koren en hun liturgische werkgroepen in info 3 ( 1979) 9-11.
Amsterdam met workshops onder andere over
'Van Schrift naar viering' en 'Omgaan met
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Steunpunt Jongerenkoren, eind  1994.'- Op twee terreinen heeft het LSJ (later:
ResponZ) gewerkt aan professionalisering van de jongerenkoren. Ten eerste
heeft men naast eenvoudig, liturgisch functioneel repertoire, gewerkt aan com-
posities die veel vragen van een jongerenkoor. Albert Arens, beleidsmedewer-
ker bij het LSJ, zegt hierover:

Op het gebied van het Nederlandstalig liturgisch repertoire hebben we echt
iets kunnen ontwikkelen. We zijn begonnen met cursusweekenden en een

platform van dirigenten en leden van jongerenkoren die mij adviseren. Daaruit
kwamen geluiden, dat wat men wilde heel divers was, maar dat er vooral
behoefte was aan eenvoudig materiaal. Toen zijn we begonnen met
'Eenvoudig lied voor jongerenkoren'. Anderzijds wilde men ook zoiets als
Adem en harts/ag, waarop men de tanden kon stukbijten, waaraan men lekker
lang kon werken. Twee tegenstrijdige sporen. Op die twee sporen zijn we aan
het werk gegaan, heel pragmatisch.

'h

Door zangdagen en cursusweekenden heeft het LSJ/ResponZ actief gewerkt
aan de verspreiding van de eigen uitgaven. Dit heeft, aldus Albert Arens,
invloed uitgeoefend op zowel de verbreding van het repertoire als het niveau
van de jongerenkoren.

Ten tweede heeft het LSJ jaarlijks een cursusweekend voor dirigenten
georganiseerd, waarop aspecten als slagtechniek, inzingen, repertoirekennis
aan bod kwamen. Door dirigenten te scholen is het niveau van jongerenkoren

hoger geworden.

6.1.2.2 Teksten
Mede onder invloed van de jongerenkoren ontstonden halverwege de jaren
zestig van de vorige eeuw nieuwe liturgische vormen en een nieuwe liturgische
en muzikale taal. De teksten, zowel van de gezangen als van de gebeden en
overwegingen, bezigden een meer alledaags taalgebruik. De liturgische taal
werd ontdaan van haar afstandelijkheid en verhevenheid; de jongerenkoren
maakten daarbij veelvuldig gebruik van het Engels. Bovendien kwamen vaak
andere onderwerpen ter sprake, onderwerpen uit het 'gewone leven': de liefde
tussen mensen, het onrecht in de wereld. Vanaf het begin van de jaren negen-
tig lijken de teksten traditioneler te worden en verdwijnt de kritische instelling
van de beginperiode. Marcel Zagers zoekt naar verklaringen hiervoor en komt
onder andere uit bij het ontbreken bij de huidige generatie jongeren van een

'Zie ook paragraaf 1.4.3.2. waarin de activi- " interview met Albert Arens, 26 maart 2003.
teiten en uitgaven van het LSJ ter sprake kwa-
men. Hier spits ik toe op de professionalise-
ring die door het LSJ is ingezet.
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expliciet negatieve houding ten opzichte van de kerk."
Frans Jespers komt op basis van bestudering van het aanbod van religieu-

ze muziek voor tieners tot drie typen van tekstinhoud. Zijn indeling lijkt mij
bruikbaar en ik citeer hem daarom uitvoerig:

Het eerste type is evange#caa/.  (...) het taalgebruik [is] direct bijbels en gericht
tot een verre, transcendente God. Deze heeft ons door het kruis van Jezus
verlost van de zonde. De liederen getuigen van bekering en  lof aan  God.  (...)
De teksten zijn volstrekt niet voor jongeren en zeker niet voor tieners bedoeld,
alleen de ritmische melodiean suggereren iets jeugdigs
Het tweede type is chan'smatisch van aard. Het meest herkenbaar zijn waar-
schijnlijk de Taiza-liederen (...). De aanwezigheid van de Vader of de Geest,
of in katholieke kringen van Maria, wordt opgeroepen door overgave.
Het derde type noem ik humanitair, want de dagelijkse menselijke ervaringen
van verlangen, onrecht en eventueel Gods nabijheid staan centraal. De wereld
wordt vaak bezongen als onbegrijpelijke of oneerlijke omgeving, of als prachti-
ge natuur, maar altijd als de plaats waar God ('Jij') direct aanwezig is of ver-
wacht wordt. Vriendschap en gevoelens spelen een voorname rol.40

Jespers pleit met name voor het inzetten van teksten van het humanitaire type.
In dit type teksten komen de onderwerpen aan de orde die jongeren bezighou-
den. Zijn pleidooi wordt ondersteund door Marcel Zagers, zelf schrijver van
teksten voor jongerenkoren41, en Albert van der Woerd, die jongeren uitdaagt
teksten te schrijven waarin hun ervaringswereld en de bijbelse verhalen
samenkomen.*2 Ook Albert Arens, werkzaam bij het LSJ/ResponZ, onder-
schrijft het pleidooi van Jespers, maar ziet toch ruimte voor meer expliciet reli-
gieuze teksten van onder anderen Huub Oosterhuis waarmee de spirituele
antennes van jongeren getraind kunnen worden.43

" Zagers, . ..Als het maar klinkt. van sociale onrechwaardigheid en de roep naar
" E Jespers, De dans van geloof. Typen tek- God. Op basis hiervan kunnen we een aantal

thema's, onderwerpen of uitgangspunten voorsten in het aanbod van religieuze muziek voor
tieners, in: GB 125 (2001) 83-87, 86.

liedteksten afleiden: relaties en vriendschappen,
de bezigheden in het dagelijks leven, het onbe-

" Zie onder andere: M. Zagers, Sporen naar grip over en de onvrede met zoveel onrecht, en
2001 (I en II). Over criteria voor liedteksten en het eigen zoeken en hopen naar iets of iemand
waarom het bestaan van jongerenkoren ook die hen houvast en richting biedt bij de vele
overbodig zou kunnen  zijn,  in:  GB  120 ( 1996) vragen en onzekerheden waarmee mensen rond-
165-170 en 243-246. Op p. 168-169 schrijft lopen. Waarschijnlijk zijn de elementen van
Zagers: 'Uit de vele onderzoeken naar jongeren zoeken en hopen hierin de belangrijkste.'
en zingeving komt naar voren, dat relaties en                 r A. van der Woerd cmm, Weidse liederen vra-activiteiten zoals werk, studie en vrije tijd de

gen om nieuwe religiositeit,  in:  GB  126 (2002)zinbepalende aspecten  in hun leven  zijn.  ( . . . ) 68-76.
Wanneer we kijken naar de liedteksten die jon-
geren zelf schrijven, at dan niet op bestaande " A. Arens. De dans van geloof Tieners, Ooster-
muziek, dan klinken daarin vooral de thema's huis en het LSJ, in: GB 125 (2001) 250-252.
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6.123 Muzikale kenmerken
Om het 'eigene' van het jongerenkoorrepertoire nader te omschrijven moet de
vraag naar de muzikale kenmerken gesteld worden. Is het mogelijk, op basis
van wat voorjongerenkoren wordt uitgegeven en de gezangen die we bij diver-
se jongerenkoren aantreffen, concrete kenmerken van het jongerenkoorreper-
toire op te sommen? Diverse auteurs doen een poging invloeden, kenmerken
of genres te onderscheiden. Willem de Boer onderscheidt, op basis van het-
geen gezongen wordt op het jaarlijkse jongerenkorenfestival in Rijsbergen,
drie categorie8n.44 Ten eerste zingen sommige jongerenkoren het 'klassiek-
moderne' liturgisch repertoire van componisten als Antoine Oomen en Tom
L8wenthal. Een tweede categorie zijn de bewerkingen van popsongs en spiri-
tuals. De derde categorie wordt gevormd door de nieuwe liturgische muziek
waarin de karakteristieken van de populaire muziekcultuur (popmuziek, jazz)
verwerkt zijn.

Marcel Zagers meent dat de diversiteit in het jongerenkoorrepertoire gro-
ter is dan de genoemde drie categorieen.+' Hans Evers noemt tien muzikale
genres die invloed hebben gehad op het repertoire.'« Tegelijk geeft hij aan dat
het geven van een volledig beeld van het jongerenkoorrepertoire onmogelijk
is: de hoeveelheid is te groot en te uiteenlopend. Frans Jespers somt acht cate-

gorieen op." Naar mijn idee is het meest bruikbare criterium voor de indeling
van het jongerenkoorrepertoire de herkonist van de gezangen (waar haalt men
de gezangen vandaan?). Op basis van de in de literatuur genoemde indelingen
kom ik dan tot vijf categorie8n, waaraan naast de herkomst ook enige muzika-
le kenmerken te koppelen zijn:

1.    Popliederen met originele (Engelse) tekst, Nederlandse vertaling of een
nieuwe, doorgaans Nederlandstalige tekst." Met name wordt gekozen
voor de soft popsongs, met een goed zingbare melodie, eenvoudige har-
monieen en een ritmiek waarin syncopen niet geschuwd worden. Tot deze
categorie reken ik ook de songs uit musicals.

2.  Nederlandstalige liturgische gezangen die specifiek voor jongerenkoren
geschreven zijn. Het betreft hier met name gezangen uit partituren van
het LSJ/ResponZ en uitgaven van Gooi & Sticht en Uitgeverij Abdij van
Berne. De muzikale kenmerken zijn gelijk aan die van de popliederen,
met meer aandacht voor goed zingbare, meerstemmige koorpartijen.

** W. de Boer, Repertoire van jongerenkoren. - Jespers. De dans van geloof. 84.
in: GB 117 (1993) 16-19. Zie ook: Idem, " Zie voor het gebruik van popmuziek in deJongerenkoren en popmuziek. in: GB 116
(1992)ill-116. jongerenliturgie: R. Mes en M Zagers. 'tfij

zingen  de  hemel  open'.  Popmuziek in  de jon-
" Zagers....Als het maar klinkt. 156. gerenliturgie (UTP-Teksten 20). Heerlen 1991

* H. Evers, Muziek in jongerenliturgie, in:
Ifi,rkmap voor liturgie 21 (1987) 229-230.
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3. Tai:ugezangen. Steeds meer zien we dat de muziek van Taiz6 doordringt
in het repertoire van jongerenkoren. De muzikale kenmerken zijn bespro-
ken in hoofdstuk 4: korte, eenvoudige gezangen, vierstemmig uitgewerkt
met partijen voor instrumenten en solisten.

4.   Evangelische liederen, opwekkingsliederen en negro-spirituals, uitge-
bracht door onder andere Unisong Music Publishers (voorheen Universal
Songs). Het betreft hier gezangen met een expliciet christelijke bood-
schap, vaak Engelstalig of vertaald vanuit het Engels. De ritmiek is min-
der geprononceerd dan bij de categorieen 1 en 2. Met name de negro-spi-
rituals zijn doorgaans meerstemmig uitgewerkt.

5.    Klassiek-liturgische  gezangen. Dit betreft een verzamelcategorie van
gezangen afkomstig uit het meer 'geijkte' repertoire voor kerkkoren, vari8-
rend van liederen van Henk Jongerius op Engelse hymnenmelodieiin tot
gezangen van Huub Oosterhuis op muziek van Tom LBwenthal ofAntoine
Oomen. Een enkel jongerenkoor waagt zich ook aan Latijnse motetten
(bijvoorbeeld het Ave verum van WA. Mozart,  KV 618) of het gregoriaans.

Bovenstaande categorietn laten zien dat het repertoire van jongerenkoren
gevarieerd is. Als overkoepelend kenmerk wordt vaak het gesyncopeerde ritme
genoemd. We herkennen  dit  bij de gezangen  uit de categorietn  1,2  en 4  en
kunnen dus zeggen dat 'ritme' inderdaad een belangrijke parameter is in het
jongerenkoorrepertoire. 49

Wat een jongerenkoor graag zingt, wordt overigens niet alleen bepaald
door de compositie zelf. Er zijn diverse contextuele factoren die hierbij een rol
spelen. Marcel Zagers vat al deze factoren samen in het begrip 'sound'.50
Jongeren letten vooral op de totale indruk van een lied, zoals ook blijkt uit
onderzoek naar de waardering van popmuziek." Zagers haalt in dit verband
een  artikel  aan van Joseph Gelineau uit  1970, de nestor van de liturgische
muziek na Vaticanum II:

Onder sound verstaan wij hier de globale indruk die zang of muziek op de luis-
teraar maakt. Soms voelt hij zich er niet door aangesproken: de muziek komt
hem dan archaTsch of uitheems voor, academisch, geleerd of kerkelijk enz.
Andere malen voelt hij zich weI aangesproken, hetzij positief hetzij negatief:
de muziek is dan 'modern' of 'jong', 'levend', 'prettig' of 'mooi' - ofwel zij is
'lelijk', 'ordinair', 'irritant' enz. Deze gewaarwording hangt echter niet volledig

" Zagers, ...Als het maar klinkt.Ritme speelt ook een belangrijke rol in de
composities van Bernard Huijbers. Huijbers "

Zagers verwijst hiervoor naar: R. van Borkgebruikt ritme echter ten behoeve van de tek-
en 1. jacobs. Popmuziek. het geluid van jonge-stexpressie:  in veel composities voor jongeren- ren. Muiderberg 1986.koren is ritme een muzikaal middel, dat veelal

onafhankelijk van de tekst ingezet wordt.
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van het muziekstuk zelf af. Naargelang van de context kan een zelfde stuk
voor een zelfde groep een verschillende of zelfs tegenovergestelde 'sound'
laten horen. (...) de luisterende groep, het lokaal, de gelegenheid, de sfeer, de
voorafgaande ervaringen, het type van uitvoering enz. [dragen] er alle toe [bij]
de communicatie te versterken of te verbergen.51

Uitgaande van het concept 'sound' kan elk muziekgenre tot jongerenkoorre-
pertoire worden. Ik vermoed dat dit zo is en dat de acceptatie van een bepaal-
de compositie in sterke mate bepaald wordt door de wijze waarop de dirigent

.
haar presenteert en uitvoert.

6.1.2.4 Verhouding tot de populaire muziek

Tot slot van deze verkenning van literatuur inzake het repertoire kan nog de
vraag gesteld worden naar de verhouding van het jongerenkoorrepertoire tot
de populaire muziek zoals die door veel jongeren beluisterd wordt. Strikt
genomen zou deze vraag in dit literatuuroverzicht niet behandeld hoeven wor-
den, want het is een kwestie die in de Nederlandstalige literatuur over jonge-
renkoren nauwelijks aan  de orde komt.4 Wdl vinden we literatuur over religi-
euze thema's in de popmuziek." Ik noem hier de auteurs Jan Koenot, Peter
Sierksma en Michael SchUfer. Schiifer'« noemt popmuziek ('Popularmusik')
voor jongeren een mogelijke expressievorm van religieuze ervaringen en ver-
langens." Mede door de veranderingen in de maatschappij (door Schiifer

' J. Gelineau, Gaan we naar nieuwe vormen het algemeen een steeds belangrijke rol van de
toe in de liturgische zang en muziek. in: parameter 'ritme').  R Bubmann. Sound zwi-
Concilium 6 (1970) nr. 2,36-47,45. schen Himmel und Erde. Populare christliche

Musik. Stuttgart  1990. R Bubmann enZie ook: Arens, De dans van geloof, 250
'Zou je honderd jonge dirigenten met charis- R. Tischer (Hrsg.), Pop & Rehgion. .Cufdem

Weg =u einer neuen Volksfrdmmigkeit?ma. een flinke dot muzikale bagage en gevoel Stuttgart  1992. R Deckert e.a.. Neuevoor evangelische black gospel loslaten op de Geistliche Lieder - NGL - vorgestellt. in:Nederlandse tienerkoren. dan heb je binnen
,·iftisica Sacra 111 (1991) 3-12. 121-129.209-twee jaar honderd gedreven en enthousiaste 215.293-301,393-405, 490-498; 112 (1992)gospel-tienerkoren. Heb je evenzoveel dirigen- 11-23,110-121, 202-209, 296-307, 374-385,ten met swingende lijven, Marco Borsato/ 481-489. R Hahnen, Das 'Neue GeistlicheAnouk-achtige stemmen en uitstraling. die de Lied' als zeitgenassische  Komponente  christli-tieners spetterende charismatische songs aan- cher Spintuahtdt (Theologie und Praxis 3).leren, dan creeer je honderd charismatische MOnster  1998. R. Frank, Das Neue Geisthchetienerkoren.
Lied.  Neue  Impulse fur die  Kirchenmusik

" In de Duitstalige literatuur vinden we juist (Diplomica 9). Marburg 2003.
weI veel publicaties over popmuziek en litur-
gie. Het betreft hier de discussie over het " Ik gebruik de term 'popmuziek' hier als een
zogenoemde Neues Geistliches Lied. ook wei overkoepelende term waaronder vele  stijlen
'sacropop' genoemd. Uit de grote hoeveelheid (en bijbehorende subculturen) schuil gaan.
publicaties noem ik hier: W Offele, Die " M. Schdfer. Jugend - Religion - Musik. ZurEinflussnahme von Jazz, Beat und Folklore

religidsen Dimension der Popularmusik undauf den Gottesdienst, in: Licurgisches
./ahrbuch 33 C 1983) 165-188 (dit artikel gaat

ihrer Bedeutung Air die Jugendliche heute.
Munster  1999.

overigens niet alleen over muziek voor jonge-
renkoren, maar ziet bij liturgische muziek in '-Zie ook: J. Koenot. Rituelen in muzieksub-
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samengevat als individualisering, pluralisering en onttraditionalisering) is de
popmuziek in het leven van jongeren een functionele equivalent van religie
geworden. De jezuYet Jan Koenot beschrijft in zijn essay Voorbij de woorden
rockmuziek als een van de krachtigste kanalen om 'levensbeaming, gemeen-
schap, vreugde, verrukking, passie, ergernis, woede, verlangen naar zuiver-
heid, echtheid en liefde' uit te drukken." Rock is daardoor een uitdrukking van
wat er leeft in de huidige samenleving en een barometer van het spirituele kli-
maat van onze tijd. Schb:fer en Koenot blijven met hun benadering van popmu-
ziek en rock nog buiten de muren van de kerk. Zij zien muziek meer als ver-
vanger van religie. Meer toenadering wordt gezocht door Peter Sierksma. Hij
stelt de vraag in hoeverre kerk en popmuziek elkaar iets te vertellen hebben.
'Zou bijvoorbeeld de pop, die het moderne gevoelsleven voor een belangrijk
deel weerspiegelt, de liturgie zo kunnen verrijken dat de dienst of de mis aan-
trekkelijker wordt voor jongeren?"' Sierksma ziet er geen heil in: het zou een
kunstgreep zijn die de inhoudelijke kritiek van de protestgeneratie niet kan
wegnemen; de kloof tussen kerk en moderniteit is te diep.  In dit verband haal
ik graag een citaat aan uit een gesprek met Marcel Zagers, dirigent van jonge-
renkoor GoTiKo:

Kijk, je weet dat een jongerenkoor vooral een gezellige groep mensen is, die
steun hebben bij elkaar. Die elkaar ook na de repetitie opzoeken. Je weet ook
dat het materiaal dat ze zingen vooral ingegeven is door de sound, het totaal.
Maar er is nog een derde factor: ze zingen tekst en ze zingen in de kerk. Dat
weten ze heel goed. Daarom moet je ze niet iets populairs laten zingen, iets
wat lekker swingt. Jongeren die nu in een jongerenkoor zitten, zijn niet de
mensen die toch naar de kerk moeten en er dan maar voor kiezen in een jon-
gerenkoor te zingen. Zij verplichten zichzelf naar de kerk te gaan, terwijl ze dat
niet hoeven te doen. Bij de protestanten zie je dat weI, daarom zie je daar veel
praisebands, discovieringen. Bij katholieke jongeren werkt dat niet, dan neem
je jongeren niet serieus.60

Zagers geeft aan dat voorjongeren die zingen in een jongerenkoor, er een dui-
delijk onderscheid is tussen wat zij zingen in de kerk en wat zij buiten de
muren van de kerk te horen krijgen. Ze erkennen de kerk als een eigen domein,
waarin de muziek mede bepaald wordt door de ruimte, liturgische context en

58culturen. in: R Post en W.M. Speelman, De 1. Koenot, Voorbij de woorden. Essay over
Madonna van de Bijenkorf Bewegingen op de rock, cultuur en religie. Averbode 1996,90.
rituele markt (Liturgie in perspectief 9). Baarn                    „
1997,33-47. Op p. 38-39 schrijft hij: 'De hui- R Sierksma, Buiten de muren van de kerk?,

in: Inzet 29 (2000) 155-160. 156-157.
dige muzieksubculturen gedijen in dit postmo-
derne wereldbeschouwelijke vacuum.' - Interview met Marcel Zagers, 20 januari

2004.
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de participanten aan de viering. Wat zij binnen de muren van het kerkgebouw
laten klinken, mag hen niet vervreemden van de muziek die zij in hun dage-
lijks leven horen, maar moet tegelijkertijd zijn eigen zeggingskracht hebben.
De teksten en de muzikale taal van het jongerenkoorrepertoire zijn vertrouwd
en eigen en dienen zich tegelijkertijd te onderscheiden van de popmuziek die

op de radio, in de disco en bij feeste te horen is. Daarnaast is er het feit dat jon-
gerenkoren nu eenmaal andere muzikale mogelijkheden en middelen hebben
dan een popgroep; ook daardoor wordt de eigen 'sound' van het jongerenkoor
bepaald.

We vinden een bevestiging van de waarneming van Zagers, als we vanuit
diachroon perspectief kijken naar de verhouding van het repertoire voor jon-
gerenkoren tot de popmuziek. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste
eeuw was het niet ongebruikelijk de muziek van de hitparade binnen de muren
van de kerk te halen. Nu zijn jongeren hierin terughoudender. Op de achter-

grond speelt hier de veranderde houding ten opzichte van kerk en geloof mee.
Veertig jaar geleden was de participatie aan het kerkelijk leven nog min of
meer vanzelfsprekend en was het jongerenkoor een laatste stap in een traject
van geloofsopvoeding waarin de school, catechese, vormsel en dergelijke een
plaats hadden. Nu is het jongerenkoor een geYsoleerd verschijnsel en moeten
jongeren bewust kiezen eraan deel te nemen. Juist deze bewuste keuze maakt
dat men verwacht iets aangeboden te krijgen, wat men elders niet vinden kan.

Hiermee is niet gezegd, dat het repertoire voor jongerenkoren niet bein-
vloed wordt door muziek die door jongeren gewaardeerd wordt. Muzikale ken-
merken van de popmuziek (met name ritmiek, harmonische wendingen en
vormschema's) zijn herkenbaar in het jongerenkoorrepertoire, zij het vaak in
afgezwakte en voor een amateurkoor hanteerbare vorm.

6.1.3   Jongerenliturgie
Er is niet alleen weinig reflectie in de literatuur met betrekking tot jongeren-
koren, maar ook met betrekking tot jongerenliturgie. Noch bij praktisch theo-

logen (vanuit het perspectief van het jongerenpastoraat), noch bij liturgiewe-
tenschappers (vanuit het perspectief van de liturgie) is jongerenliturgie een
veelbesproken thema. Wel is er een ruime hoeveelheid praktisch materiaal ten
behoeve van liturgie met, voor en door jongeren beschikbaar, onder ander in
de  Servicemap  voor jongerenliturgie.w Uit de geringe hoeveelheid literatuur
haal ik enkele lijnen naar voren, geordend naar het standpunt ten opzichte van
jongerenliturgie dat de verschillende auteurs innemen. 62

" Zie paragraaf 1.4.3.3. voor een historie werd gegeven door E de
Maeseneer, Het fenomeen jongerentiturgie in

"- Ik sta niet stil bij de historie van de jonge-
renliturgie. Een en ander bracht ik reeds ter de parochieA: TijdschriD voor liturgie 68

(1984) 16-24.
sprake in paragraa f 1.4.3. Een eerste aanzet
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6.1.3.1 Probleem
De opkomst van jongerenkoren kunnen we beschouwen als impliciete dan weI
expliciete afwijzing van (delen van) de traditionele liturgie.«' In de beginfase
van de jongerenkoren, vanaf halverwege de jaren zestig, was er een sterke
behoefte aan vernieuwing van de liturgie en een drang om een eigen tionge-
rengeluid' te laten horen.* In de jaren zestig en zeventig zijn de activiteiten van
het jongerenkoor nog te plaatsen binnen het kader van de algemene liturgie-
vernieuwing.  Het feit dat er nu, ruim veertig jaar later, nog steeds jongerenko-
ren met eigen vieringen bestaan, ziet Marcel Zagers als een teken van misluk-
king van de liturgievernieuwing. 'De stand van zaken is blijkbaar zodanig dat
jongeren zich niet thuis voelen in de gangbare woorden en gebaren en zoeken
naar eigen, andere verwoordingen en verbeeldingen.'65 Zagers verbreedt deze
kwestie en wijst op de kloof die is ontstaan tussen kerk en cultuur. Deze kloof
is niet alleen een 'probleem' van de jongerenkoren.

Jongerenkoren zijn indertijd ontstaan uit een stukje 'onvrede' met de gangbare
woorden en beelden. Deze onvrede is gebleven, zowel bij de jongeren als bij
hun ouders [...]. Het is echter een misvatting om te veronderstellen dat zij [de
jongerenkoren, M.H.] als een brug kunnen dienen om de kloof tussen kerk en

jongeren te overbruggen. Zij houden integendeel deze kloof alleen maar in
stand, omdat zij een symptoom zijn van een diepere kloof die is gegroeid tus-
sen kerk en cultuur. Willen we jongeren ook in de toekomst nog inspireren en
wil de liturgie ook in de toekomst nog een plaats kunnen zijn waarin mensen

hun inspiraties en desillusies uit de dagelijkse beslommeringen in een breder
en verhevener perspectief kunnen tillen, dan dienen we het verschijnsel jonge-
renliturgie te zien als een vraag, een probleem, niet van een bepaalde leeftijds-
groep maar van een bepaalde cultuur waarin ook hun ouders delen.66

Ook Stijn Van den Bossche benadrukt met name de problematische kant van
jongerenliturgie.«' Vooraf moet opgemerkt worden dat Van den Bossche een
duidelijk onderscheid maakt tussen de cultuur enerzijds en het christelijk
geloof anderzijds. Hij hanteert, in vergelijking met bijvoorbeeld Gerard
Lukken, een zeer beperkt inculturatie-concept. Van den Bossche stelt, dat wie
met jongeren liturgie wil vieren, voor een dilemma staat: culturele aanpassing
of christelijke invulling? Een te ver gaande aanpassing vertroebelt het zicht op

"
Zagers. Sporen naar 2001,165. «

Zagers, Sporen naar 2001.246.
* Zie ook A. Vernooij. De ware taal van het " S. Van den Bossche, Jongeren en liturgie in
lied in liturgie en devotie, in: Volkskundig de postmoderniteit,  in:  J.  Lamberts (red.).
Bulletin 21  (1995) 232-244. Volksreligie, liturgie en evangelisatie (Nike-

reeks 42). Leuven/Amersfoort  1988,  171-213." Zagers. Sporen naar 2001,165. Hier ook verwijzingen naar literatuur, met
name Duitstalige bijdragen.
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het mysterie dat in de liturgie gevierd wordt en dat wezenlijk onbegrijpelijk is.
Aanpassing is, aldus Van den Bossche, wel legitiem, maar alleen als het dient
om het mysterie te laten oplichten. Hij pleit voor een 'authentiek gevierde

liturgie' en verwijst daarbij onder andere naar liturgie zoals die in abdijen
gevierd wordt. Ook de liturgie van Taiza kan in dit verband genoemd worden.
Deze zal aanspreken bij jongeren juist vanwege de authenticiteit. Voorwaarde
is weI dat jongeren in vrijheid kiezen om hierbij aanwezig te zijn.

Zagers en Van den Bossche zien beiden jongerenliturgie als een teken van
de kloof tussen cultuur en kerk. Vanuit dat perspectief beschouwd signaleert
jongerenliturgie een fundamenteel probleem dat haar eigen reikwijdte te boven
gaat. De omgang met dit probleem is echter bij beide auteurs totaal verschil-
lend. Zagers wil de kloof overbruggen door als het ware opnieuw te beginnen
met de vernieuwing van de liturgie met het oog op de totale geloofsgemeen-

schap, dus inclusief jongeren.  Van den Bossche accepteert de kloof en  ziet
alleen kansen in een liturgie die authentiek zichzelf blijft.

6.1.3.2 Kans

De gegroeide kloof tussen kerk en cultuur en de toenemende vervreemding
van jongeren ten opzichte van de liturgie kunnen ook als kans gezien worden.
Jongeren van nu behoren tot de tweede of derde generatie die geen traditione-
le geloofsopvoeding heeft ontvangen. Zij hoeven zich dus met betrekking tot
geloof en kerk niet af te zetten tegen hun opvoeding, hebben weinig ervaring
met de kerk en staan daardoor onbevangen ten opzichte van het verhaal dat de
liturgie te vertellen heeft. De al eerder aangehaalde Albert van der Woerd ont-
dekte in het werken met zijn jongerenkoor dat een eerlijk geloofsgetuigenis
van zijn kant voor jongeren al voldoende basis is om in gesprek te gaan over

geloof

Ze [begeleiders van jongeren, M.H.] hoeven niet meer op te boksen tegen een
torenhoge weerstand tegen alles wat met bijbelse cultuur te maken heeft. Nee,
ze hoeven slechts antwoord te geven op de vraag: wat kan ik met deze bijbel-
tekst? Jongeren willen nu graag een goed verhaal horen dat een kapstok biedt
voor existentiele ervaringen die zij in hun leven opdoen. Willen weten wat jou
als begeleider aanspreekt in de tekst die je hen voorlegt. Ze willen zien welke
rol die bijbel speelt in jouw leven, en waarom jij het de moeite waard vindt om
daar met hen in je vrije tijd mee bezig te zijn.

6M

v A. van der Woerd Studio Elim. V de Haas, Liturgie vieren met jongeren.
Geloofsopvoeding in een moderne samenle- Gaan waar geen wegen zijn, in: Jubi/ate 35
ving. in: Praklische theologie 30 (2003) 60-73, (2002) nr. 1.24-28 en nr. 2,25-26.
64. Zie ook: Idem. Weidse liederen. Idem en
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Jongerenliturgie biedt zo kansen voor gesprek, voor duurzame geloofsopvoe-
ding. Voorwaarde is dat een veilige plek gecreeerd wordt waar jongeren zich
kunnen uitspreken en dat begeleiders bereid zijn zelfte investeren in hun eigen
omgang met bijbel en vragen naar zin.

6.1.4    Positionering van het onderzoek
De hierboven aangehaalde literatuur betreft grotendeels reflecties van theolo-
gen over geloof, geloofsvorming, jongeren, jongerenkoren en -liturgie. Bij
menig auteur speelt de eigen ervaring met jongeren hierbij een rol, maar in
geen van de bijdragen komen jongeren zelf aan het woord, met uitzondering
van de reeds in paragraaf 1.4.3 genoemde KASKI-onderzoeken. Juist  op  dit
punt onderscheidt zich mijn onderzoek. Op basis van participerende observa-
tie en interviews wordt in beeld gebracht welke betekenissen jongeren van
twee geselecteerde jongerenkoren toekennen aan hun eigen activiteiten, hoe ze
denken over de muziek die zij zingen en de vieringen die zij verzorgen.

In  paragraaf 1.4.3.1 presenteerde  ik een typologie van jongerenkoren,
opgesteld door Marcel Zagers. De twee jongerenkoren die ik selecteerde voor
mijn onderzoek, vallen beiden in de eerste categorie van de 'echte' jongeren-
koren met leden tussen de  15 en 35 jaar. Juist de koren uit deze categorie heb-
ben een vanzelfsprekende plaats binnen het aanbod van de parochiele liturgie
en vormen zo een ontmoetingsplaats tussen (iongeren-)cultuur en geloofscul-
tuur. Zij verkeren in het grensgebied tussen beide culturen en zijn daardoor in
staat bij te dragen aan de inculturatie van de liturgie.

Door de blik te beperken tot slechts twee jongerenkoren verdwijnt de plu-
riformiteit van het fenomeen jongerenkoren enigszins naar de achtergrond.
Overal waar ik spreek van 'de jongeren', gelden de uitspraken in eerste instan-
tie voor de jongeren van de twee geselecteerde jongerenkoren. Hier en daar zal
aanvullend literatuuronderzoek aanleiding zijn om uitspraken te veralgemeni-
seren, maar dit kan pas definitief vastgesteld worden na grootschalig onder-
zoek naar jongerenkoren. Het gaat in deze dissertatie echter niet om algemene
uitspraken en om de 'wijde blik', maar om diepgaand inzicht in de rituele en
ritueel-muzikale activiteiten van enkele beredeneerd geselecteerde jongeren-
koren.

6.2 TWEE JONGERENKOREN

Het kostte me weinig moeite voor enkele maanden lid te worden van een twee-
tal jongerenkoren en deel te nemen aan hun activiteiten. Het is een veld dat me
vertrouwd is en waarin ik me thuis voel. Vanaf mijn 14e jaar was ik lid van het
jongerenkoor in de parochie waarin ik opgroeide. Het koor bestond in zijn
bloeitijd  uit ruim tachtig zangers en kende een groot combo.  Van   1986  tot
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1990 was ik dirigent van dit jongerenkoor. Samen met enkele muzikaal onder-
legde koorleden arrangeerde ik veel muziek en schreef ook teksten.

Ten behoeve van het onderzoek koos ik voor een 'jong' en een 'oud' jon-
gerenkoor: GoTiKo uit Goirle met koorleden onder de 25 jaar en Connection
uit Den Haag waarvan de zangers bijna allemaal ouder zijn dan 25. Beide
koren verzorgen maandelijks een viering in de parochiekerk. De activiteiten
die daarnaast ondernomen worden, spelen zich bij GoTiKo vooral af binnen
koor en parochie; Connection is meer naar buiten gericht, heeft veel contacten
in de stad Den Haag en neemt jaarlijks deel aan het Nationaal Jongeren-
korenfestival in Rijsbergen. Beide koren volgde ik gedurende enkele maanden.

6.2.1 Connection

Jongerenkoor Connection ontmoette ik voor de eerste maal tijdens het
Nationaal Jongerenkorenfestival Rijsbergen in 2003. Het koor maakte indruk
door goede zang en vooral door een bijzondere presentatie met behulp van een
videoclip. Op de eigen website«' presenteert Connection zich als volgt:

N-1 Connection is een koor met ongeveer 25 enthousiaste leden in de leeftijd van

15-33 jaar. We repeteren elke dinsdag  in de Pastoor van  Ars  kerk  in  Den  Haag
en verzorgen daar 66n viering per maand.
Je kunt ons niet alleen in de Ars-kerk tegenkomen, maar ook op andere

plekken: we doen ieder jaar mee aan taI van andere (zang)activiteiten, zoals

festivals of we gaan op koorweekend.

We zijn een gezellig koor en zingen een heel uitgebreid repertoire: van litur-
gisch tot pop, van d6nstemmig tot vierstemmig.

In deze zelfomschrijving worden de kenmerken en activiteiten van het koor
opgesomd: naast de repetities en vieringen onderneemt het koor tal van ande-
re activiteiten; het repertoire is uitgebreid en divers; muziek speelt een domi-
nante rot, maar ook gezelligheid is belangrijk.

In het onderstaande ga ik in op de historie en organisatie van Connection.
Daarbij besteed ik ook aandacht aan de parochie waarin het koor functioneert.
Vervolgens ga ik in op de vieringen die Connection verzorgt en presenteer ik
tot slot het repertoire.

6.2.1.1 Historie en organisatie

Jongerenkoor Connection ontstond in  1991  als een soort familiekoor. Het kin-
derkoor uit de Pastoor van Arsparochie hield op te bestaan, maar enkele jon-

69 w#wjkconnection.com.
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Jongerenkoor Connection

geren, afkomstig uit twee families, wilden toch blijven zingen. Onder leiding
van 66n van de moeders werd er, bij haar thuis, gerepeteerd. Na enkele jaren
nam 66n van de koorleden, Martin de Jong, de leiding over. Vrienden en ken-
nissen werden erbij gevraagd en het koor groeide. Later werd internet een
medium voor ledenwerving.

Vele jaren had het koor geen dirigent. Martin de Jong leidde het koor, zocht
het repertoire uit, studeerde nieuwe liederen in, maar dirigeerde niet. In 2000
kreeg het koor een dirigent in de persoon van Jos Diergaarde.

Vanafhet ontstaan heeft het jongerenkoor vieringen verzorgd in de Pastoor
van Arskerk. Het koor heeft in deze kerk en parochie zijn wortels en heeft zich
hier een vaste positie verworven. De kerkgangers waarderen het koor, sommi-
gen komen speciaal voor Connection naar de kerk. Ook voor de zangers die
later bij het koor gekomen zijn en geen binding hebben met de parochie, is het
duidelijk dat Connection thuis hoort in de Arskerk (kadertekst A-2, p. 335).

Naast het jongerenkoor zijn er nog twee koren in de parochie: een interpa-
rochiele gregoriaanse schola cantorum, die zingt op de eerste en eventuele
vij fde zondag van de maand,  en een gemengd koor van ouderen dat Neder-
landstalige liturgische gezangen verzorgt op de tweede en vierde zondag.
Connection zingt steeds op de derde zondag van de maand. Naast de maande-
lijkse vieringen neemt het koor jaarlijks deel aan het Nationaal Jongeren-
korenfestival Rijsbergen (sinds  1996) en  soms ook aan het jongerenkorenfes-
tival in Poeldijk, de Kerst Sing-in in Den Haag en andere activiteiten. Drie
koorleden maken deel uit van het Nationaal Jongerenkoor.

De groepscultuur van Connection wordt in sterke mate bepaald door de wil
op muzikaal vlak goed te presteren. De repetities verlopen gedisciplineerd, er
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is aandacht voor stemvorming, de zangers hebben het geduld om nieuw reper-
toire aan te leren, ook als dit veel repetitietijd vraagt. Als ik Connection wil
typeren, dan denk ik aan 'muzikale dynamiek'. Muziek is de drijvende kracht:
de repetities zijn volledig gewijd aan het verbeteren van de muzikale prestatie,
tijdens de vieringen wil men in de eerste plaats zo goed mogelijk zingen en

spelen, de meeste overige activiteiten (deelname aan Jongerenkorenfestival
Rijsbergen, cd-opname) vormen in de eerste plaats een muzikale uitdaging.

6.2.1.1   Vieringen
Jongerenkoor Connection verzorgt elke maand een viering in de Pastoor van
Arskerk. Aan de hand van de viering van 21 september 2003 ga ik nader in op
de liturgie zoals die door Connection verzorgd wordt. Voorganger in deze vie-
ring was pastoor Berger, er waren circa 200 kerkgangers aanwezig.

W-1 Viering met het jongerenkoor Connection,
21 september 2003

De viering op deze zondag is om meerdere redenen bijzonder: het is
de eerste keer na de vakantie dat Connection weer een viering ver-
zorgt. Bovendien is dirigent Jos Diergaarde afwezig. Hij wordt vervan-

gen door koorlid en voorzitter Jessica de Jong en door de pianist,
Meye Peters. Als Meye dirigeert, zit koorlid Marian Rekveldt achter de

piano. Connection maakt voor de vieringen geen gebruik van een
combo: er is alleen een elektrische piano.
Voorgaand aan de viering worden alle gezangen nog een keer doorge-
nomen. Ongeveer acht minuten voor aanvang van de viering stoppen
we met zingen en gaan we de kerk uit naar de aangrenzende zaal
(tevens onze repetitieruimte). De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld,
er wordt druk gepraat. Om 10.29u gaan we weer terug de kerk  in,  niet
geordend of op volgorde, eerder wat rommelig. De Pastoor van
Arskerk is niet heel groot, ongeveer 200 mensen zijn aanwezig en daar-
mee is de kerk redelijk vol. Het koor zit, vanaf het altaar gezien aan de
linkerzijkant. Zoals gebruikelijk zijn de zangers gekleed in blauwe broek
en gele Connection-blouse.
Om  10.32u komt pastoor Berger, reeds in kazuifel, via een zijgang naar
het koor toe en zegt: 'Jullie zijn van plan "Als wij dan eten van dit
brood" te zingen. Doe dat maar niet, laat maar weg.' En weg is hij
weer, de zangers enigszins verbaasd achter latend. Na de viering wordt
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er gemopperd dat hij dit zo, en public, komt zeggen. Bovendien: waar-
om moet dit gezang weggelaten worden?
Om 10.35u begint de viering: de pastoor komt binnen met drie acolie-
ten, het koor zingt het openingslied. We vieren de liturgie van de 25e
zondag door het jaar B, tevens vredeszondag. De teksten die gekozen
zijn, vormen een goed geheel, passend bij de thematiek van de lezin-

gen, met name bij de lezing uit Jakobus 3,16-4,3, en bij vredeszondag.
De orde van dienst is als volgt:

Openingslied Jij hebt mij het oor van een leerling gegeven
70

Schuldbelijdenis Ik belijd voor de almachtige God...
Openingstekst Het gebed dat verhoord werd

(door een iongere)
Acclamatie Ubi Caritas (Taiza)

Eerste lezing Jakobus 3,16-4,3 (door een jongere)
Lezingenlied Al spreek ik allerlei talen71

Evangelielezing Marcus 9,30-37 (door pastoor Berger)
Evangelielied Houd elkander vast72

Preek

Geloofsbelijdenis Ik geloof in 66n God. (Nicea-Constantinopel)
Voorbede met gezongen acclamatie 'Heer, ontferm U'

(intenties door jongeren)

Collecte
Altaar klaarmaken
Offerandelied Alles wat ik doe73

Eucharistisch gebed Almachtige God, met alle eerbied...
(canon VI, enigszins bewerkt)

Onze Vader door pastoor zingend ingezet (zie GvL 322)
Vredeswens Heer Jezus Christus, Gij hebt aan...
Communie
Communielied Komen ooit voeten gevleugeld74 -+

v Muziek: R Rippen: Korte gezangen en Met eigen ogen. Utrecht 2000 (LSJ).
acclamaties. Utrecht 2002 (ResponZ). ' Tekst: E. Regtering en R. Janssen, muziek:
-' Tekst en muziek: A. Arens, Sporen nuar God R. Jansen; herkomst onbekend.
U. Utrecht 2002 (ResponZ). '4 Tekst: H. Oosterhuis, muziek: J. Dumord;
-v Tekst:  H.  Oosterhuis,  muziek:  B. Calame: Met eigen ogen. Utrecht 2000 (LSJ).
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Slottekst Vrede door gerechtigheid (door een jongere)

Zegen

Wegzending
Slotlied Aan wat op aarde leeft (zie GvL 575)"

Niet alles wat er in de viering gebeurt en wat gezegd wordt, staat in het

liturgieboekje. De pastoor leest in de openingsritus de tekst van de
introitus en het collecta-gebed uit het Altaarmissaal. Voorafgaand aan
het eucharistisch gebed spreekt hij de oproep 'Bidt broeders en zus-

ters...' en bidt hij het gebed over de gaven. Aan het einde van de vie-

ring leest hij de tekst van de communio en bidt hij het slotgebed.
Voorafgaand aan de evangelielezing wordt het evangeliarium bewie-

rookt. Bij de tafeldienst worden alle aanwezigen bewierookt.
Na de viering wordt er koffie geschonken in de kerkzaal, voor deze

gelegenheid omgedoopt in 'La Bergerie'
De viering loopt van  10.35u tot  11.39u, in totaal 64 minuten.

Het koor zingt 15 minuten, dat is bijna een kwart van de totale tijd.

Naar aanleiding van bovenstaande viering wit ik drie zaken aan de orde stel-
len: de liturgievoorbereiding, de samenwerking tussen het koor en de
pastoor/voorganger, en de visie op liturgie die af te leiden  is uit de wijze waar-
op Connection de liturgie verzorgt.

Liturgievoorbereiding
De vieringen worden voorbereid door enkele koorleden onder begeleiding van
twee volwassen vrouwen. Deze twee vrouwen, Marianne en Anneke, zorgen,
naast de begeleiding van het jongerenkoor, al vele jaren voor de voorbereiding
van de kinderen uit de parochie op de eerste communie en het vormsel. Jessica

de Jong is altijd aanwezig bij de liturgievoorbereiding, zij is de 'kartrekker'
hierin. Daarnaast zijn steeds 66n of twee koorleden aanwezig; dit gebeurt bij
toerbeurt zodat ieder ongeveer 66n keer per jaar kan deelnemen.

Basis voor het gesprek is de evangelielezing van de zondag die voorbereid
wordt. Jessica zorgt via de e-mail dat de deelnemers van te voren de tekst in
huis hebben. Over de werkwijze vertelt zij zelf:

" Dit lied behoorde niet tot het repertoire van
Connection en werd speciaal voor deze viering
ingestudeerd om te kunnen eindigen met
samenzang.
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N-2 We gaan uit van de evangelietekst. Die lezen we door en dan gaan we spuien:
wat blijft hangen, wat zou je willen belichten? Sommige dingen zijn best lastig,
wat wordt er mee bedoeld...  Daar zijn we wei een uur mee bezig,  om tot een
thema te komen. We zijn dan dus een hele tijd aan het discussiaren. Op een
gegeven moment hebben we er iets uitgehaald. Dan gaan we teksten aan het
zoeken. We hebben aardig wat boeken, de meeste heeft Anneke staan. In het
begin was Recht uit het hart van Kees Harte de leidraad. Ook gebeden van
Toon Hermans, of via internet, onder andere een Belgische site. We zoeken
dan afzonderlijk van elkaar en lezen aan elkaar voor. We zoeken dan drie tek-
sten uit: openingstekst, eerste lezing en slottekst. Bij de opening probeer je
niet meteen met de deur in huis te vallen, bij het slot probeer je ook nog iets
mee te geven. Pas daarna gaan we naar de liedjes kijken. Maar soms heb je
meteen een liedje in je hoofd. 76

Door deze werkwijze ontstaat als het ware een collage van teksten rondom het
evangelie van de zondag. Ook de gezangen functioneren, in elk geval tijdens
de liturgievoorbereiding, vooral als tekst. Wat opvalt bij de tekstkeuze, is dat
veel teksten een catechetisch toon hebben; ze leggen uit hoe we het evangelie
moeten verstaan. Andere teksten zijn moralistisch van toon. Zo eindigt de slot-
tekst uit de viering van 21 september 2003 als volgt:

En nog steeds zien mensen elkaar niet staan,
willen mensen elkaar niet helpen,
blijven mensen elkaar naar het leven staan,
dringen we voor,
nemen we eerst zelf

en krijgt de ander het overschot.

Hoelang nog,
hoeveel nog,
hoe nog vrede?

Twee discoursen
In de vieringen die Connection verzorgt. is pastoor Berger doorgaans de voor-
ganger. De wijze waarop hij omgaat met het koor en de door hen aangedragen
teksten en liederen, is opvallend. Hij lijkt het koor en hun invulling van de
liturgie meer te gedogen dan toe te juichen. Er is sprake van twee discoursen:
aan de ene kant staat datgene wat het koor zingt, zegt en doet, aan de andere
kant datgene wat de pastoor zegt en doet. We zagen iets dergelijks al eerder bij

-' Interview met Jessica de Jong, 26 november
2003.
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het Gregoriaans Koor Ulvenhout. Daar betrof het met name de zang, bij
Connection zijn het ook de teksten die door de jongeren zelf zijn uitgezocht,
die door Berger behandeld worden als toevoegingen aan de liturgie die niet
echt van belang zijn. Ik laat hierover achtereenvolgens pastoor Berger en diri-
gent Diergaarde aan het woord:

N-3 Die club is onafhankelijk van mij. Zij hebben heel eigen ideean over liturgie. Die
zijn vooral bezig met zichzelf, met hun eigen zang. De liturgie kan ze eigenlijk
niet schelen. Het gaat hen om de liedjes. Dat is natuurlijk onzin. Eigenlijk wil ik
die liedjes niet, in de liturgie zitten geen liedjes. Probeer dat idee maar eens in
te brengen. Ik vind het theologisch van weinig waarde.77

N-4 Zolang hij zijn vrijheid heeft om te doen wat hij wil, dan hebben wij de vrijheid
ook. Dat is de balans die er is. Hij laat ons onze dingen voorlezen, maar dan
moet hij ook zijn dingen kunnen doen: de geloofsbelijdenis, het tafelgebed."

Berger gaat in grote lijnen uit van de liturgie volgens het Altaarmissaal. Ook
teksten die niet in het liturgieboekje genoemd worden, leest of bidt hij  uit het
missaal. Bovendien eist hij dat in elke viering de geloofsbelijdenis volgens
Nicea-Constantinopel opgenomen wordt en heeft hij enkele canons voorge-
legd waaruit het koor kan kiezen.

Een botsing tussen beide discoursen was op pijnlijke wijze aan de orde in

de  viering  van 16 november  2003.  Door een misverstand waren de liturgie-
boekjes niet gedrukt. Door Jessica de Jong was daarom op de avond vooraf-
gaand aan de viering een A4 samengesteld met daarop de orde van dienst, de
titels van de liederen en de teksten die door de jongeren voorgelezen moesten
worden. Door dit 'ingekorte boekje', waarin een deel van de teksten ontbrak,
kwam scherp aan het licht dat er twee discoursen zijn in de viering. Ik haal
enkele punten uit mijn verslag aan (zie W-2)

W-2 Fragmenten uit de viering met jongerenkoor
Connection, 16 november 2003

Na de begroeting volgen de teksten zoals ze in de ordo missae voor-

geschreven staan: de openingstekst (introitus), de schuldbelijdenis (het
jongerenkoor kent deze niet uit het hoofd en staat daardoor buiten

--Interview met pastoor L. Berger, 29 augustus ' Interview met Jos Diergaarde, 17 november
2003. 2003.
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spel), de kwijtschelding, het 'Heer, ontferm U' (weer staat het jongeren-
koor buiten spel) en het openingsgebed (collecta).

Berger pakt in de verkondiging enkele lijnen uit met name de openings-
tekst en de eerste lezing op. Hier komen beide trajecten even samen.

(.„)
Na de preek zet Berger stevig zijn eigen lijn door: hij zet het Credo in

(Credo 111): zonder begeleiding zingen allen (dus geen afwisseling, er is
immers geen voorzanger) de Latijnse tekst uit het hoofd. Enkele koorle-
den hebben de tekst in hun map zitten en proberen mee te zingen,
maar de meesten staan er bij en zien het aan...

(...) De prefatie laat hij uitlopen op het 'Heilig, heilig', maar het koor
zingt dat niet. Jessica zet zelf maar gesproken in, maar Berger walst

erover heen en zegt: 'Dit zingen we dus niet...', ondertussen zeggen
de mensen in de kerk het 'Heilig, heilig', wat zo een mislukt ritueel

wordt. In het eucharistisch gebed maakt hij geen ruimte voor de accla-

matie 'Als wij dan eten van dit brood' en ook niet voor een kort gezang
bij de vredeswens (het koor heeft dit weI ingestudeerd). Het Onze
Vader zet  hij  in,  in het Latijn: Pater noster...

Visie op liturgie
Kijkend naar de wijze waarop door Connection de liturgie verzorgd wordt,
komen enkele punten naar voren. Ten eerste gaat het koor uit van haar eigen

inbreng in de liturgie. In het liturgieboekje worden alleen die elementen opge-
nomen die het koor nodig heeft om de liturgie te kunnen verzorgen: de teksten
van de liederen, bij korte gezangen en acclamaties soms ook de muzieknoten,
de teksten die door de jongeren gelezen of meegelezen worden. Elementen die
door de voorganger keer op keer toegevoegd worden (bijvoorbeeld het collec-
ta-gebed), krijgen desondanks geen plaats in het boekje. Blijkbaar beschou-
wen de jongeren dergelijke elementen niet als relevant voor de liturgie, het is
niet voor hen bestemd.'9 De wijze waarop het liturgieboekje is samengesteld,
laat zien dat het jongerenkoor de viering beschouwt als een podium waarop zij
hun liederen en teksten kunnen presenteren. Er ontstaat echter geen samenspel
met de voorganger. Om in de beeldspraak te blijven: er lijken zich twee voor-
stellingen tegelijkertijd af te spelen.

-' 'Wij zijn wei betrokken bij de dingen die we kijk. dan zie ik iedereen wei meelezen.'
in het boekje hebben gezet. Als ik om me heen Interview met Hans Bosch, 9 december 2003.
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len tlveede valt op dat liturgie benaderd wordt als een collage van teksten. Ook

bij de liederen gaat het vooral om de teksten. Bij de voorbereiding van de litur-
gie wordt gelet op de inhoud van de liedteksten en de aansluiting hiervan bij
de inhoud van de gesproken teksten.

Hiermee samenhangend kan ten derde gezegd worden dat liturgie vooral
beschouwd wordt als 'leertraject'. De liturgie heeft een boodschap en die
moet, gedoseerd en zo helder mogelijk, tot uitdrukking gebracht worden door
teksten en liederen. Connection stelt zich ten doel de inhoud van de lezingen
door een goede tekst- en liedkeuze toegankelijker en begrijpelijker te maken,
voor jongeren - die met name deel uitmaken van het koor - 6n voor ouderen.

N-5 Ik denk dat als je iets toegankelijk maakt voor jongeren, dan is het voor een
groot deel van de mensen in de kerk ook toegankelijker. Het gaat wei om het
geheel: als we alleen maar vlotte jongerenkoorliedjes zouden zingen en voor
de rest de normale teksten van de zondag zouden nemen, dan slaat dat als
een tang op een varken.  Dat kan misschien  'ns een  keer goed uitkomen...
maar dan kan je je ei niet kwijt.80

N-6 Ik zing in een kerkkoor en niet in een regulier ander koor, omdat ik in een kerk-

koor ook iets kan vertellen, ik kan iets overbrengen. In een kerk zijn sommige
dingen best moeilijk, het zit best ingewikkeld in elkaar. Door het zingen kun je
het makkelijker maken, begrijpelijker maken en dan voelen mensen zich ook
wat sneller thuis. M

Het lijkt erop dat de liturgie door Connection vanuit catechetisch perspectief
benaderd wordt. Gezien de gekozen teksten is zij niet zozeer een viering van
geloof en leven, als wei een instrument voor ethische vorming en geloofsop-
voeding.

6.2.1.3 Repenoire

Het repertoire van jongerenkoor Connection bestaat uit circa honderd gezan-
gen (peildatum: september 2003). Er is sprake van grote diversiteit. Ik laat
hierover Martin de Jong aan het woord:

N-7 We hebben een heel breed repertoire, variarend van typische jongerenkoor-
liedjes uit bundels als Adem en hartslag, tot Top 40 zij het met bewerking van
tekst, Taiza, soms wat klassiek, wellicht een beetje gregoriaans, musical - een
heel breed repertoire dus, maar allemaal met een modernere inslag dan wat je

" Interview met Marian Rekveldt, 9 december '  Jessica de Jong in het televisieprogramma
2003. 'De eerste gedachte' (KRO/RKK), 9 november

2003.
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normaal in de kerk hoort. Het verschil zit in de tekst, maar ook het ritme, de
begeleiding, tem po.K'

Als we de inhoud van de koormap nader analyseren, dan komen we tot de vol-
gende categorieen: gospel. popsongs, musical, materiaal van ResponZ,
Taizdgezangen. Het grootste deel van het repertoire is afkomstig van ResponZ
(circa vij fendertig gezangen), gevolgd door Taiza (circa twintig gezangen). De
meeste gezangen zijn Nederlandstalig, vijftien gezangen zijn in het Engels, de
Taiz6gezangen zijn in diverse talen. Het is niet mogelijk het repertoire onder
66n noemer te brengen. Wellicht kunnen we het nog het beste typeren met wat
het niet is: we treffen doorgaans niet de gangbare Nederlandstalige liturgische
gezangen aan zoals we die tegenkomen in bundels als Gezangen voor Liturgie
en de wekelijkse boekjes van Gooi & Sticht en Uitgeverij Abdij van Berne

(Heeswijk). Dit maakt dat we, ondanks de grote diversiteit in het repertoire,
t6ch kunnen spreken van het jongerenkoor als 'sound group'." Het jongeren-
koor heeft een eigen, herkenbare klank, die naar mijn waarneming vooral te
maken heeft met de geprononceerde ritmiek van de gezangen.

Het repertoire van Connection heeft zich in de loop der jaren met name
onder invloed van de liturgische praktijk ontwikkeld. Liederen die in de begin-
periode populair waren, zijn later uit het repertoire verdwenen. Steeds meer
zocht men naar repertoire dat een plek kon krijgen in de vieringen:

N-8 Als je met de voorbereiding bezig bent, dan heb je een thema, je zoekt er tek-

sten bij. Dan wil je er met de liederen ook goed bij aansluiten. In het begin was
dat best moeilijk: veel leuke liedjes, maar het is het net niet.*4

Daarnaast vraagt ook het parochiEle kader om een bepaald repertoire: niet
alles is passend voor een liturgieviering of past bij de kerkgangers:

N-9 Het is voornamelijk Nederlands, liturgisch repertoire. Voorheen wilden ze ook
wei graag musical-materiaal zingen, maar ik voel daar niet zo voor. We hebben
toch als eerste taak de maandelijkse viering zo goed mogelijk in te vullen, aan-

sluitend bij de mensen die er zitten. Het kan dus niet heel wild zijn. De muziek

moet bruikbaar zijn in de Ars.
R.

' Interview met Martin de Jong. 1 december u Interview met Jessica de Jong. 26 november
2003. 2003.

" In het derde deel van dit hoofdstuk kom ik " Interview met Jos Diergaarde, 17 november

hierop terug. 2003.
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Samenvattend kunnen we zeggen dat het repertoire van Connection overeen-
komt met wat we als algemeen gangbaar aantreffen bij de jongerenkoren»«. zij
het dat het aanbod van LSJ/ResponZ ruim vertegenwoordigd is. Dit wordt
ongetwijfeld veroorzaakt door het feit dat drie koorleden lid zijn van het
Nationaal Jongerenkoor dat vanuit ResponZ is opgericht. Bovendien kunnen
we vaststellen dat het repertoire zich ontwikkeld heeft onder invloed van de
liturgie. Men heeft niet alleen gezocht naar gezangen die 'lekker klinken',
maar ook naar voor de liturgie bruikbare teksten en een muzikale taal die past
bij het kerkgebouw en de kerkgangers.

6.2.2 GoTiKo
Jongerenkoor GoTiKo leerde ik kennen dankzij contacten met dirigent Marcel
Zagers. GoTiKo is een 'jong jongerenkoor'. dat probeert jong te blijven, al
lukt dit maar ten dele: het Goirles TienerKoor bestaat voor het grootste deel uit
jongeren tussen de  18  en  de 22 jaar. Het jongste lid heeft als geboortejaar
1991, het oudste 1978; de meeste koorleden zijn geboren tussen 1980 en 1985.

In de parochiegids (januari 2002) wordt het koor als volgt gepresenteerd:

N-10   GoTiKo, het Goirles TienerKoor is een enthousiaste groep tieners die elke 2e
zondag van de maand om 11.30 uur in de Sint Jan de viering verzorgt. Enkele
keren per jaar ook in de Maria Boodschap en in de Antonius Abt in Riel. Het
accent ligt op eigentijdse muziek, het voorbereiden en verzorgen van thema-
vieringen, de verzorging van de goede week, muzikale begeleiding van de
vormselvoorbereiding en natuurlijk heel veel gezelligheid.

Deze omschrijving laat zien dat het koor zich met name richt op binnen-paro-
chiele activiteiten. Kenmerkend zijn het repertoire ( 'eigentijdse muziek')  en
de eigen invulling van de liturgie ('themavieringen'). In onderstaande presen-
tatie komen deze aspecten aan de orde. Achtereenvolgens ga ik in op de histo-
rie en organisatie van GoTiKo. Daarbij besteed ik ook aandacht aan het paro-
chiale kader. Vervolgens komen de vieringen en het repertoire aan bod.

6.2.2.1 Historie en organisatie

Het Goirles Tienerkoor ontstond vanuit de wens het 'gat' tussen het kinderkoor
en het reeds bestaande jongerenkoor" te overbruggen. GoTiKo richtte zich op
tieners tussen de  13  en  16 jaar. Het jongerenkoor verdween na een conflict uit

"' Zie het overzicht in vijfcategorieen op Mes· Jongerenliturgie. Hoe kan de enarings-
p. 290-291. wereid ran jongeren in liturgie oplichten?

(doctoraaiscriptie Theologische Faculteit'- Dit jongerenkoor. genaamd 'Elckerlijc'. Tilburg). Goirle 1983.staat centraal in de doctoraalscriptie van Rieke
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de parochie, GoTiKo bleef bestaan en groeide van tienerkoor uit tot een echt
jongerenkoor.

Doordat de parochie Goirle is ontstaan uit een fusie van meerdere paro-
chies, is het aantal koren groot: naast GoTiKo functioneren nog zes andere
koren in de parochie: drie gemengde koren, een cantorij, een middenkoor en
een kinderkoor. Zowel het kinderkoor als GoTiKo hebben een eigen tijdstip
voor de vieringen die zij verzorgen: zondagochtend, 11.30u. De vieringen van
GoTiKo worden vooral bezocht door een vaste groep kerkgangers, met name
door de ouders van de jongeren.

De organisatiegraad van GoTiKo is laag. Het zijn vooral de oudere koorle-
den die zich inspannen voor de organisatie, daarbij steeds de jongere leden uit-
nodigend hierin te participeren. De dirigent is een spilfiguur: hij leidt het koor
en het combo, heeft zitting in het bestuur en is een drijvende kracht achter de

voorbereiding van de liturgie. Er is geen vaste groep voor de liturgievoorberei-
ding, per keer worden mensen hiervoor uitgenodigd. De dirigent bepaalt ook
in sterke mate de inhoudelijke lijn van zowel de vieringen als het repertoire,
doordat hij zelf veel liturgische teksten en liedteksten schrijft.

GoTiKo is, mede dankzij de actieve steun van pastoor Paul Janssen, een
geaccepteerde en gewaardeerde groep binnen de parochie, zij het wel - zoals
een van de koorleden opmerkte - als het lelijke, jonge eendje. 'We horen erbij,
maar ik denk dat de meesten denken: "Laat ze maar doen".'" Hiermee is de
marginaliteit van GoTiKo aangeduid: door het eigen repertoire, het afwijken-
de tijdstip en de eigen vormgeving van de vieringen, en vanwege de doelgroep

.,1   -   I. i '0    UI./0. I ,4 ·   I  .• .37 .-
...„...A .A   :,    .7 .',«.-4/0.b             #- .
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Jongerenkoor GollKo

" Interview met Roy van Gils. 31 januari
2004.
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is GoTiKo een groep in de marge van de parochie; een positie die door het
koor gekoesterd wordt.

Als ik GoTiKo wil typeren, dan denk ik vooral aan het woord 'ontmoe-
ting'.  Het koor is een plaats waar jonge mensen elkaar ontmoeten. Dat gebeurt
op vele manieren: in het samen zingen, in het bijkletsen tijdens en na de repe-
tities, in de vieringen waarin naast het samen zingen vooral ook vragen met
elkaar gedeeld worden, bij de voorbereiding van de liturgie waar jongeren met
elkaar in gesprek gaan over vragen die hen bezighouden. De ontmoeting vindt
plaats op vele momenten en heeft zowel een sociale, als een muzikale en
inhoudelijke kant.

62.2.2 Vieringen
GoTiKo verzorgt elke maand een viering in de Sint Jan in Goirle. Doorgaans
zingt het koor, zoals gezegd, op het eigen tijdstip: niet in de gebruikelijke vie-
ring van 10.00u, maar om  11.30u, een tijdstip dat op jongeren is toegesneden.
De vieringen worden voorbereid door enkele koorleden. Dirigent Marcel
Zagers is vaak betrokken bij de voorbereiding, maar de koorleden zijn ook
zonder zijn hulp in staat een viering samen te stellen.

In het nu volgende presenteer en analyseer ik de vieringen van 12 oktober
en 7 december 2003. Voorganger in de eerste viering was pastoor Paul Janssen,
er waren circa 50 kerkgangers aanwezig. De viering van 7 december was een
woord- en communieviering en vond bij wijze van uitzondering plaats om
10.00u. De koorleden vervulden alle rollen in deze viering, er was naast hen
geen andere voorganger aanwezig. Er waren circa 200 mensen aanwezig.

W-3 GoTiKo Themaviering, zondag 12 oktober 2003

Deze viering maak ik mee vanuit de kerkbanken. De Sint Jan is een
grote neogotische kerk. Er is plaats Voor heel veel mensen, het geringe
aantal aanwezigen bij deze viering verdrinkt enigszins in de ruimte.
Koor en combo zitten achter het altaar. De voorganger zit op een zetel
aan de zijkant op het priesterkoor. Er zijn geen misdienaars, weI een
koster. De rol van lector wordt vervuld door enkele koorleden.

Voorafgaand aan de viering wordt er nog geoefend door koor en
combo.
Het thema van deze viering is 'Horen, zien en...'. In diverse teksten en
liederen wordt dit thema uitgewerkt. Zo bidden we in het 'Gebed om
vergeving':
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v.         Hoe vaak gaan we niet aan elkaar voorbij
lopen we een ander liever omver
dan hem of haar de ruimte te geven?

a.        Dit is het moment: een nieuwe kans

om elkaar in de ogen te kijken
en het zwijgen te doorbreken.

De orde van dienst is als volgt:

Openingslied Daarom zing iksg
Welkom door pastoor
Tekst 'lk zweeg' (door koorlid)

Gebed om vergeving door pastoor en allen
Lied Om acceptatie 
Drie verhalen Drie koorleden vertellen een ervaring

(uit eigen leven, uit de krant)
Lied Heal the worldg'

Evangelie aangeduid als 'Naar de bijbel verteld',
parafrase van Lc.10,38-42

Overweging door pastoor
Geloofsbelijdenis afwisselend gezegd door een koorlid en allen
Collecte
Klaarmaken van de tafel
Intenties

Tafelgebed In de ruimte van vragen, gezongen door koor
en pastoor

92

Communie
Lied De wolk"
Voorbede voorgelezen door drie koorleden

Sprookje 'Ooit was er een droom...' (door koorlid)
Zegenwens door pastoor
Slotlied Mensen zullen opstaan9'                                                        -D.

w Tekst en muziek: M. Zagers. " Tekst en muziek: Michael Jackson.

- Tekst: M. Zagers, muziek: A. Arens, '2 Tekst: M. Zagers, muziek: A. van de Woerd.
Getuigen van licht. Liturgische gezangen voor " Tekst en muziek: M. Zagers.jongerenkoor.  Utrecht/Zeist  1996.

'" Tekst en muziek: M. Zagers.
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Na het slotlied is er applaus voor het koor en vervolgens is er gelegen-
heid tot ontmoeting achter in de kerk met koffie, thee en koek.
De viering begon om 11.33u en eindigde om 12.21 u; in totaal duurde

de viering 48 minuten; doordat het tafelgebed gezongen werd, klonk er
veel muziek: in totaal 24 minuten.

Woord- en communieviering op
zondag 7 december 2003

Het is de tweede keer dat we deze viering 'uitvoeren': vorige week
zongen we in Riel, gebruik makend van hetzelfde boekje met teksten
en liederen. De voorganger in Riel voegde zelf enkele teksten toe,
onder andere de instellingswoorden in het tafelgebed. Op deze zondag
zingen we in de 'thuiskerk': de Sint Jan in Goirle.

Bijzonder deze keer is het tijdstip: omdat het dames- en herenkoor niet
altijd de woord- en communieviering wil verzorgen, doet GoTiKo dat

deze keer, op het gewone tijdstip van 10.00u. Hierdoor is het druk in
de kerk, circa 200 aanwezigen, meer dan gebruikelijk is bij een viering
van GoTiKo. De leden van GoTiKo vervullen alle rollen: van zanger tot
voorganger. Voorafgaand aan de viering worden, voor zover nog nodig,
de taken verdeeld. Dirigent Marcel Zagers verzorgt het openingswoord,
maar neemt verder geen leidende rol in de viering. Doordat de taken

verdeeld zijn en de volgorde van de diverse onderdelen in het boekje
staat aangegeven, is verdere regie niet meer nodig.
Het thema van de viering is 'Het is niet eerlijk'. De orde van dienst is

als volgt:

Openingslied Het is niet eerlijk95

Welkom

Openingstekst een inleiding op het thema, gelezen door drie
koorleden afgewisseld met een kort Taiz6gezang
(Nada te turbe)

Gedicht 'Wees bevriend met kleine dingen'
Lied Geboren om jezelf te zijn 96

Evangelie 'Naar de bijbel verteld', parafrase van
Lc.12,22-34

" Tekst: M. Zagers. muziek: M. Zagers en - Tekst en muziek: M. Zagers.
E. van Schaik.
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Overweging geschreven en voorgelezen door een koorlid

Led Niets om te verliezen"

Collecte
Klaarmaken van de tafel
Bidden rond de tafel
Onze Vader gezongen, alle koorleden staan rondom

het altaar' 8

Communie
Lied Ruimte om te levenw

Voorbede
Slottekst 'God hoe zal het zijn als wij elkaar niet meer

voorbijlopen...'
Zegenwens

100Slotlied Leef en geniet ervan

Naar aanleiding van de in W-3 aangeduide vieringen wil ik drie zaken aan de
orde stellen: de liturgievoorbereiding, de rol van het koor in de viering en de
visie op liturgie.

Liturgievoorbereiding
De vieringen worden, zoals gezegd, voorbereid door de koorleden zelf.
Dirigent Marcel Zagers streeft ernaar dat alle koorleden bij toerbeurt hierbij

betrokken zijn.

N-11    Ik neem het initiatief en vraag wie er mee wil werken. Nu hoef ik er niet altijd

meer bij te zijn. Ik vind weI dat ik erbij betrokken moet zijn, juist om het steeds

meer iets van hen te laten zijn. Soms vraag ik twee of drie mensen die uit zich-
zelf niet mee zouden doen, maar die best wei iets te vertellen hebben.

Ze nemen ook makkelijk taken op zich: een overweging maken, een tekst
101bewerken, het boekje typen.

Bij de vieringen staat de leefwereld van de jongeren centraal. Bij de voorbe-

reiding zijn dan ook niet de lezingen van de zondag het uitgangspunt, maar een
vraag, onderwerp of thema dat door 66n van de jongeren wordt aangedragen.

r Muziek en tekst: Stef Bos. "' Tekst: onbekend, muziek: Paul Simon en
Art Garfunkel ('Bye Bye Love')." Tekst: M. Zagers, muziek: M. Zagers en

E. van Schaik. '°' interview met Marcel Zagers. 20 januari
2004.

* Tekst en muziek: M. Zagers.
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De vrijheid om eigen thema's aan te dragen wordt door de jongeren gewaar-
deerd en belangrijk gevonden. GoTiKo wil niet functioneren in de gewone,
gangbare liturgie"", maar steeds zijn eigen geluid laten horen.

N-12 Wij vertellen wat wij als jongeren belangrijk vinden, waar wij mee bezig zijn.

Het gaat ook andersom: het gaat eerder om de vraag wat ons bezighoudt.
Dan kijken we wat daar bij hoort uit de bijbel, want het moet daar wei iets mee
te maken hebben. Ik denk ook weI dat dat geloof is. Ik geloof weI in God en ik
bid ook. Ik denk weI dat Hij het goed vindt, dat wij z6 met elkaar bezig zijn.

"/3

Doordat parochianen doorgaans kunnen kiezen of zij een 'gewone' viering wil-
len meemaken (om 10.00u) of de afwijkende viering van GoTiKo (om  1 1.30u).
is er voor GoTiKo alle ruimte om eigen vieringen te maken. Maar ook als het
koor  zingt  in een 'gewone' viering,  op het gebruikelijke tijdstip van 10.00u,
krijgt het de vrijheid de liturgie op eigen wijze in te vullen. Pastoor Janssen
ondersteunt het koor hierin ten volle en verleent er alle medewerking aan. Het
verschil met de wijze waarop Connection in de liturgie functioneert is groot!

Die vrijheid kan overigens op twee punten gerelativeerd worden. Deze
relativeringen betreffen de structuur en de inhoud van de vieringen. Ten eerste
wordt de vrijheid bepaald door het kader van de liturgie. De structuur van de
viering is een herkenbare ordo missae waarmee men vrij omgaat. Deze struc-
tuur wordt ook gewaardeerd: 'Je zou de viering anders kunnen opbouwen,
maar het is ook wel gemakkelijk om je aan die richtlijnen vast te houden. '1(.

Ten tweede wordt de vrijheid gerelativeerd door de verwachtingen die de jon-
geren zelf hebben: het repertoire en de vieringen moeten weI inhoud hebben,
moeten aansluiten bij de eigen ervaringen dn passend zijn binnen het kerkge-
bouw 'Wat heb je nu aan een nummer dat lekker loopt en swingt? Denk na
waarover een liedje gaat. Het moet wel inhoud hebben. '105

De voorbereiding van de liturgie begint steeds met het brainstormen over het
thema: wat speelt er in de actualiteit, wat houdt ons nu bezig? Vanuit het thema
worden liederen en teksten gezocht. Voor de teksten kijkt men vaak in boekjes
van vroegere vieringen, soms worden nieuwe teksten geschreven door Marcel
of door de koorleden.

"'  Met name het  opdreunen' van teksten uit '" Interview met Roy van Gils, 31 januari
het misboekje wordt door enkele koorleden 2004.

gehekeld. 'Als er een God is, bedoelt Hij niet "" Interview met Olga Fong-a-Kan. 28 januaridat we bij elkaar gaan zitten om iets op te
2004.dreunen.' (Interview met Roy van Gils. 31

januari 2004). . interview met Roy van Gils. 31 januari
2004.



JONGERENKOREN 315

Door deze manier van werken en door de vrijheid die het koor krijgt om de
vieringen naar eigen inzicht samen te stellen, ontstaat er een grote eenheid: het
thema kan in lied en tekst van verschillende kanten belicht worden. Vraag is
echter of dit ook leidt tot diepgang. Bij de voorbereiding van de viering ont-
breekt het af en toe aan begeleiding. De jongeren zijn naar elkaar toe niet erg
kritisch, stellen elkaar geen vragen en gaan nauwelijks in discussie. Hierdoor
lijkt het dat de thema's slechts oppervlakkig en vanuit de directe ervaring ter
sprake gebracht worden. Existentiele of religieuze achtergronden van de the-
ma's komen nauwelijks aan de orde. Toch, zo maken de koorleden mij duide-

lijk, hoort dit thuis in de kerk.

N-13   Als je juist ruimte laat voor vragen van mensen, in plaats van antwoorden te

geven, dat geeft een sfeer van openheid en gastvrijheid. In de teksten die
Marcel schrijft, in de vragen die hij stelt, wil hij mensen persoonlijk raken.

Sommige liedjes slaan beter aan dan andere. Hij heeft wei eens gezegd:
'Voor GoTiKo moet het heel laagdrempelig zijn, het moet niet expliciet gaan
over God, geloof, de dingen ingevuld - dat verstaan ze niet.' Als je ingaat op
elementaire gevoelens van mensen, als je dat kunt verwoorden, dat sluit goed
aan bij de beleving van jongeren. (...) Wat wij doen, zou inderdaad op andere

plaatsen kunnen.  Maar als er in de kerk geen ruimte voor is...  dat zou  ik heel
erg  vinden!'06

Het gaat de jongeren meer om het stellen van de juiste vragen dan om het geven
van antwoorden. De kerk is de ruimte waar de vragen mogen klinken, waar je
als jongere jouw vragen mag neerleggen. Dat alleen al werkt bevrijdend.

N-14 Jongeren worden al op zoveel punten bevraagd. Jongeren hebben hun oplei-

ding, vrienden, een baantje. Wat is dan belangrijk in je leven: de dingen die je
doet. Daar zit al veel onzekerheid in. Om daarnaast nog bevraagd te worden.

Zie het maar uit te houden met de vragen die er al zijn.
107

N-15 Marcel stelt in zijn liedteksten heel veel vragen, dat vind ik heel goed. Er zijn
zoveel mensen die zitten met vragen van waarom en hoe. Als je in muziek die

vragen kunt delen, dat kan zoveel zorgen wegnemen. Als je met je eigen zor-
gen en vragen naar de kerk gaat, en je hoort daar diezelfde vragen, die wor-
den ingekaderd en er wordt een perspectief van hoop aan gekoppeld, dan
werkt dat heel krachtig. 108

.,- Interview met Olaf van Amelsvoort, Interview met Olaf van Amelsvoort,
26 januari 2004. 26 januari 2004.

'u- Interview met Marcel Zagers. 20 januari
2004.
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De rol van het koor in de liturgie
Uit het bovenstaande zal duidelijk geworden zijn dat het koor een dominante
rol speelt in de liturgie. Inhoud en vormgeving worden volledig door de koor-
leden bepaald. De zangers zijn zowel de belangrijkste actanten als de eerste
adressaten. De liturgie wordt gemaakt vanuit de leefwereld van jongeren en
richt zich ook in eerste instantie op jongeren. Aangezien er nauwelijks jonge-
ren in de kerk zitten, zouden we kunnen zeggen dat de liturgie vooral bedoeld
is voor de leden van GoTiKo zelf. In de opstelling, de vormgeving van de
ruimte, komt dit echter niet tot uiting: het koor zit achter het altaar en zingt de
mensen die in de kerk zitten toe; de teksten en lezingen worden voorgelezen
terwijl de spreker met de rug naar het koor toe staat. Bovendien zijn de koor-
leden teleurgesteld als er slechts weinig mensen in de kerk aanwezig zijn.

3-16 Martin Je zegt: ik wil dat ze zingen en vieren wat ze zelf belangrijk en
goed vinden. Voor wie zijn dan de vieringen bestemd?

Marcel In eerste instantie voor GoTiKo. We hebben ook de luxe dat
mensen zelf kiezen om naar onze vieringen te komen.

Martin Maar de zangers zijn toch teleurgesteld als er weinig mensen zijn.
Marcel Ja, ze willen zich ook laten horen. Dat is eigen aan jongeren:

je eigen gang gaan, maar toch ook een reactie willen horen. U.

Visie op liturgie
Samenvattend kunnen we de visie van GoTiKo op liturgie omschrijven als een
ruimte voor vragen vanuit de leefwereld van jongeren. Door een trefzekere
keuze van teksten en gezangen worden de vragen verwoord en belicht. De vie-
ring is zeker geen leertraject. degenen die de viering hebben voorbereid heb-
ben niet gezocht naar antwoorden of oplossingen.  De toon  van de vieringen  is
dan ook minder moraliserend dan bij de vieringen van Connection.

Met deze typering van de visie op liturgie is overigens niet alles gezegd.
Een belangrijk aspect blijft hiermee onderbelicht. namelijk wat ik hiervoor
aanduidde als 'ontmoeting'. De viering is ook een moment om elkaar te ont-
moeten, voor en na de viering bij te kietsen, samen te luisteren en te zingen,
samen stil te zijn. 'Juist dat samenzijn', zegt Roy van Gils, is belangrijk: 'ook
als een mis mij niet aanspreekt, dan nog is het samenzijn goed.

' liD

6.2.2.3 Repertoire

Het repertoire van GoTiKo bestaat uit 84 gezangen (peildatum: januari 2004)
en daamaast  nog  23  kerstliederen,  11  carnavalsliederen  en  16 liederen  uit  de

,„

Interview met Marcel Zagers, 20 januari i" Inten,iew met  Roy van Gils. 31 januari
2004. 2004.
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zelfgeschreven musical 'Op zoek naar Sterre'. Ik beperk mij tot de 84 gezan-
gen die in de vieringen (behalve Kerstmis en carnaval) gebruikt worden.
Hiervan zijn er circa dertig geschreven door Marcel Zagers (tekst, soms ook
de muziek); circa vijfentwintig vallen in de categorie Engelstalige popsong.
Daarnaast treffen we enkele Taiz6gezangen aan, nummers uit musicals en een
tiental gezangen uit bundels die specifiek voorjongerenkoren zijn uitgebracht.
De gezangen van Zagers zijn geschreven met het oog op de vieringen van
GoTiKo, ze verwoorden de ervaringen van jongeren:

N-17   Met het oog op onze liturgie is hij liedjes gaan schrijven. Hij merkte: ze hebben
behoefte aan nieuwe liedjes, maar het bestaande materiaal vinden ze niets.

(...) Liederen die ResponZ aanbiedt, spreken vooral mensen aan die voeling
hebben met bijbel en geloof, daar veel kennis van hebben. Bij ons koor zijn
dat maar een paar mensen, het merendeel kent die verhalen nauwelijks. Als je
dat soort teksten vanuit bijbel of geloof als uitgangspunt neemt, dan sla je een
hele groep mensen over."1

Het repertoire stelt weinig muzikaal-technische eisen aan het koor. Veel liede-
ren zijn enkelstemmig. Centraal staan het samen zingen en het plezier in het
zingen. Tijdens de repetities is er nauwelijks aandacht voor muzikale expres-
sie, de zangers hebben weinig geduld bij het instuderen van nieuw repertoire.

Bij wijze van voorbeeld analyseer ik 66n lied van Zagers, getiteld
'Levensdraden', geschreven in mei 2002. Het lied, waarvan Zagers zowel tekst
als muziek schreef, telt drie coupletten, ieder gevolgd door een refrein (zie vol-
gende pagina). Na het tweede couplet volgt een zogenoemde 'bridge', een
soort intermezzo tussen de coupletten in, een gebruikelijk fenomeen in de pop-
muziek.

w Interview met Olaf van Amelsvoort.
26 januari 2004.
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Ons klei - ne   men - sen - le _ ven kent een  vast  pa - troon
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van wer -ken en van rus - ten, at - les heel ge - woon.
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ver - won-derd als  het  an - ders dan wij dcn - ken gaat.

Refrein am                                    D                       G                  D                em
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Het le - ven    is een kunst-werk om   de   da - gen  heen
am                               D                    G                                em

6#r  r  r  I F  r  p  i - I J L J J J *1
en ve - le le - vens - dra - den hou - den    het     bij  -  een.

C                               D
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Al die le - vens-dra - den zijn   ver - bon - den met cl-kaar

am em C                 D                 G

6#   b    I  F      r      r      F      J--3      1           1  J      J      J      J      J               li
Het le - ven is een kunst-werk, jij    de   kun - ste - naar.

'Levensdraden'; tekst en muziek: M. Zagers.

De melodie is eenvoudig, wordt enkelstemmig gezongen en bestaat uit terug-
kerende, deels sequensmatige patronen. Er zijn geen grote intervallen, de
melodie beweegt zich vooral door middel van secundes voort. Zagers maakt
geen gebruik van rijke harmonieiln, er zon geen uitwijkingen naar andere
toonsoorten. De uitwijking naar g-klein in de tweede regel is wellicht een
accentuering van het woord 'rusten', maar het kan ook (los van de tekst) een
middel zijn om de melodie wat boeiender te maken.
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Het ritme van de derde regel van het refrein is kenmerkend voor het jongeren-
koorrepertoire: syncopisch en daardoor het tekstaccent benadrukkend.

De muziek van de bridge is tweestemmig, hoofdzakelijk bestaande uit
parallelle tertsen. In de laatste regel zien we weer een syncope. Lastig is het
dubbele accent op 'j6uw' en '16-ven' in deze regel.

6'   c +  e  2  2  +    n1 2  +  +  2  +    ,
De men - sen    die    je    lief  -   hebt, door dik en dun ver- trouwt,

& #          4     J                                     1  E-til     i         ,     -
dat zijn de le - vens - dra   - den waar - op al - les houdt.

Abl  +  Vt  +  +  +  COO  +
le     ga - ven en ta - len - ten  wat  jij    kunt  en   wat  jij  weet

6, 4 ilific,  4 +   4 1   LJLLL&:2    7  b i
ont   -    wik  -  ke  -  len het kunst- werk dat   jouw  le - ven heet. Door...

De tekst spreekt in abstracte termen over het leven van mensen (jong tn oud).
Zagers wil de zangers en luisteraars een positief gevoel geven: het leven is niet
alleen maar sleur, het is ook een kunstwerk. De tekst van de bridge sluit direc-
ter aan bij de ervaring. Aan het slot van het derde couplet volgt een impliciete
religieuze duiding: de rode draad in ieders leven 'is een heel dun lijntje / dat
een zin, een richting geeft / en onze kleine werkjes / tot 66n Kunstwerk weeft.'
De tekst maakt hier een sprong: van een immanent naar een transcendent taal-
gebruik. Het lijkt erop dat Zagers de zangers en luisteraars iets mee wil geven.
Hij geeft een duiding aan datgene wat ieder ervaren kan en doet dat in religi-
euze termen, daarmee de zangers en luisteraars uitnodigend met hem het leven
in deze termen te verstaan.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het repertoire vooral geselecteerd wordt
op bruikbaarheid in de liturgie: de teksten moeten passen bij de vragen die in
de vieringen aan de orde gesteld worden, maar mogen ook iets meer zeggen
dan de jongeren vanuit zichzelf zouden doen. Daarnaast wil GoTiKo vooral
'lekker zingen' en stelt het geen hoge muzikale eisen aan zichzelf. Het reper-
toire moet inhoudelijk aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en muzi-
kaal de jongeren bijeen brengen en zo de ontmoeting stimuleren.
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In zijn boek Rituelen in overvioed spreekt Gerard Lukken over het belang van
de kleine verhalen.": In onze postmoderne cultuur zijn de grote verhalen  van
het christendom en andere levensbeschouwelijke systemen naar de achter-
grond verdrongen. Hierdoor hebben de kleine verhalen van het leven van alle-
dag meer kans gekregen:

Wij vertellen ze aan elkaar, en zelfs publiek via radio en televisie. Kleine verha-
len, met meestal een open einde, een voortdurend zoeken naar zin, telkens

weer opnieuw. De vraag naar zin begint altijd hier en nu, in het gewone
bestaan,  met zijn  lief  en  leed. '1 1

Lukken betoogt dat het ook in Schrift en liturgie gaat om kleine verhalen. De
geschiedenis van God met mensen begint steeds in het hier en nu, bij concre-
te mensen. In de liturgie worden deze verhalen verteld, niet als afgeronde leer,
maar als kleine fragmenten. Lukken vervolgt: 'In wezen is een cultuur die aan-
dacht heeft voor het hier en nu en voor de kleine verhalen, een voor de litur-
gie "gunstige tijd". '114

Juist de liturgie en het ritueel-muzikale repertoire van

jongerenkoren kunnen we op basis van de hierboven geanalyseerde casestu-
dies typeren als gegrond in de kleine verhalen: de teksten en gezangen willen
aansluiten bij de ervaringen van concrete mensen, van deze jongeren.

Lukken duidt een liturgie die uitgaat van de ervaringen van concrete men-
sen aan als inductieve liturgie. Vanuit dit perspectief wil ik de liturgie en het
repertoire van de jongerenkoren beschouwen. We zullen drie stappen zetten:
ten eerste maken we duidelijk wat Lukken verstaat onder inductieve liturgie.
Vervolgens gaan we in op de kwaliteiten van het ritueel-muzikale repertoire en
de liturgie van jongerenkoren. Ten slotte confronteren we deze met de kenmer-
ken van inductieve liturgie. Dit zal leiden tot Zowel een herbezinning op wat
inductieve liturgie kan zijn, als tot kritische vragen bij het rituele kader waar-
in jongerenkoren functioneren.

6.3.1  Inductieve liturgie
Gerard Lukken schetst inductieve liturgie als een liturgie die begint bij het bij-
zondere, bij het unieke en eenmalige."' Zij staat tegenover deductieve liturgie,
waarbij van bovenaf het algemene wordt toegepast op het particuliere. In
deductieve liturgie zitten weinig 'open ruimten', teksten en handelingen zijn

m G. Lukken. Rituelen in overvioed.  Een kriti- " Lukken. Rituelen in overvloed, 215.
sche bezinning op de plaats en de gestalte van                „* Lukken. Rituelen in overvioed. 116.
het christelijke ritueel in onze cultuur. Baarn
1999,213vv. w Lukken, Rimelen in overvioed. 216-223.
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in sterke mate vastgelegd en voorgeschreven. Een dergelijke ritueel botst met
onze sociaal-culturele situatie, waarin het accent ligt op de eigen ervaring, op
het individu met zijn geschiedenis.

Bij wijze van illustratie haalt Lukken de uitvaartliturgie aan."« De oude
Requiemmis was een voorgegeven liturgie. Zij kon steeds op dezelfde wijze
voltrokken worden, ondanks de verschillende levensgeschiedenis en doodslot
van de afzonderlijke mensen. Het ritueel was grotendeels uniform en werd op
a-historische wijze voltrokken. Een inductieve dodenliturgie daarentegen
begint daar waar de mensen staan: d6ze mensen worden geconfronteerd met
d6ze dode. Het ritueel sluit aan bij de situatie en probeert deze open te breken.
De voorganger speelt hierbij een belangrijke rol. Lukken schrijft hierover:

Soms zal hij zeggen wat de aanwezigen ook zouden willen zeggen, maar niet
kunnen of durven zeggen. Hij zal de aanwezigen verder moeten helpen, open
moeten maken, zodat dezen met hun nood in het reine kunnen komen. Daarbij
gaat het om een 'verloskunde' in het licht van het christelijke geloof, in naam
van het evangelie. 117

Inductieve liturgie is dus weliswaar een liturgie die begint in de concrete situ-
atie, in de kleine verhalen van mensen, maar blijft daarin niet steken: vanuit
het eenmalige wordt hernomen wat al eerder is gedaan. Lukken spreekt van
een opstijgende lijn, van trans-a-scendentie: de liturgie beweegt zich van het
bijzondere naar het algemene, van hier naar de overzijde. Deze voortgaande,
openbarende beweging van de trans-a-scendentie is een essentieel kenmerk.
willen we kunnen spreken van een inductieve liturgie. Lukken benadrukt dat
ook bij inductieve liturgie het herhalingsmoment van wezenlijk belang is.
Maar, voegt hij toe, 'de herhaling is minder letterlijk; zij geschiedt op veel vrij-
ere en creatievere wijze.

9 I 18

Kunnen we wat Lukken schrijft over de uitvaartliturgie - en wat we op ana-
loge wijze kunnen toepassen op doop- en huwelijksliturgie' 19 - ook zeggen
over de wekelijkse of dagelijkse liturgie? Is er in dit opzicht een onderscheid
tussen liturgie op belangrijke overgangsmomenten en liturgie op het ritme van
het liturgisch jaar? Het lijkt mij dat er in elk geval 66n essentieel verschil is.
Bij liturgie op belangrijke overgangen van het leven (doop, huwelijk, dood) is

"' Zie ook: G. Lukken, De liturgie rond een "' Lukken, De liturgie rond een overledene. 6.
overledene. Over inductieve en adequate
dodenliturgie, in: Rond de Tajel 2000/1,3-14.

w Lukken, Rituelen in overvloed, 217.

Idem, Op zoek naar een geloofwaardige ' ' T. Michels,  'Daarom hebben wq stenen rin-
gestalte van de dodenliturgie (Liturgische gen'.   Recente  ontwikkelingen  rond  het  ritueel
Handreikingen bisdom Breda nr. 19). Breda van de huwetdkssluiting (dissertatie
1994. Idem, Kernvragen rond de christelijke Theologische Faculteit Tilburg). Tilburg 2004.
dodenliturgie. in: Tydschri# voor liturgie 64
(1980) 146-164.
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het biografisch element dominant aanwezig: het gaat om ddze mens(en) in
ddze situatie. De dagelijkse en wekelijkse liturgie wordt weliswaar ook gevierd
door concrete mensen, maar hun levensgeschiedenissen staan in mindere mate
centraal. Hier zijn herhaling en continuiteit meer dominante dimensies van het
ritueel.

6.3.2   Kwaliteiten van liturgie en ritueel-muzikaal repertoire van
jongerenkoren

Uit de analyse van de vieringen van Connection en GoTiko kwam al naar
voren dat hun vieringen in elk geval ten dele gekenmerkt worden door aan-
dacht voor de 'kleine verhalen'. De liturgie van deze jongerenkoren. en het
daarbij horende ritueel-muzikale repertoire. is gegrond in de ervaringen van
jongeren. vormt een expressie en versterking van hun identiteit en wil volop
kansen bieden tot participatie. Hiermee hebben we de kwaliteiten van de litur-
gie en het ritueel-muzikale repertoire van jongerenkoren aangeduid. Achter-
eenvolgens komen deze kwaliteiten aan de orde.

6.3.2.1 Ervaring
Religie en ervaring is een veelbesproken thema in de theologische literatuur.
In de post-moderne samenleving is ervaring geindividualiseerd.im Ervaring,
ook religieuze ervaring, heeft de autoriteit van traditie of institutie niet meer
nodig,  zij  is haar eigen autoriteit. Al  in 1979 schetste Peter Berger de  'turn to
experience as the ground of all religious affirmations':"t een inductieve vorm
van religiositeit, geheel gebaseerd op de individuele religieuze ervaring en niet
op basis van gedeeld geloof. Het individu zelf is het enige criterium voor reli-
gieuze waarheid. Een dergelijke vorm van inductieve religiositeit herkennen

we bij de jongerenkoren, hier via de rituele en ritueel-muzikale expressie. Wat
er gevierd, gezongen en gezegd wordt, komt voort uit hun ervaringen, uit hun
interpretaties van een voorgegeven tekst of zel f gevonden thema.

De eigen ervaring van jongeren speelt op ten minste twee niveaus een rol:
in de omgang met de teksten die voor de liturgie gezocht of geschreven wor-
den en in de omgang met de muziek. Op de muzikale expressie ga ik hieron-
der in als ik het jongerenkoor beschrij f als sound group. Nu al kan ik zeggen
dat jongeren in een jongerenkoor vooral zoeken naar muziek die eigentijds
klinkt en hen niet vervreemdt van wat zij dagelijks via de massamedia te horen

krijgen.

-P. Versteeg. Drait· me c·lose. An ethnography P. Berger. The  heretical  imperative.
of experience  in  a   Dutch  charismatic church. Contemporan·  possibilities  of religious  allir-
Amsterdam 2001,14vv mation. Garden City 1980 (eerste editie:

1979).58
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Om zicht te krijgen op de omgang met de teksten haal ik uit de vieringen van
Connection en GoTiKo twee voorbeelden aan. Al eerder merkte ik op dat de
jongeren, in elk geval tijdens de voorbereiding op de liturgie, ook de gezangen
beschouwen als teksten. Bij het kiezen van gezangen wordt allereerst gekeken
naar de tekst: past deze bij de andere teksten die gelezen worden? Dit is een
groot verschil met de rol die muziek speelt bij de gregoriaanse koren en de
Taiztgroepen: daar heeft muziek vooral een rituele werking.

W-4 Twee teksten uit jongerenvieringen

1.    't Is niet moeilijk te geloven
in een God hier ver vandaan,
te bidden en te strijden,
zelfs te doden in Zijn naam.
Want we leven in het heden
en Zijn woord is uit de tijd,
een verhaal van lang geleden
niet gestoeld op werkelijkheid.

Refrein Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen
en je vragen zou: 'Kies jij nog steeds voor Mij?'
Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken?
Aan welke kant sta jij? Aan welke kant sta jij?

Connection,  viering  19  oktober  2003,  deel  uit  het  openingslied
(tekst en muziek: Brigit Calamein).

2.   Waarom gaat vandaag toch alles mis?! Vanmiddag liep ik met een
slappe band in de stromende regen. Dit soort dingen gebeurt mij
weer. Oh en dat is nog niet alles! Ook mijn tas ging kapot en ik
struikelde over een tak. Wat ben ik toch een pechvogel. Het is
gewoon niet eerlijk!

Vandaag met een lekke band in de regen gelopen. Dat is echt ver-
velend. Als ik thuis kom, ga ik lekker in een heet bad, dat is nog
drie keer zo lekker als je natgeregend bent. En daarna ga ik        -+

Uit de partituur Getuigen van licht, zie noot
90.
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mezelf eens lekker verwennen met een kop warme chocomel met

slagroom. Ach, wat zijn die paar druppels regen nou...

GoTiKo, viering 7 december 2003, deel uit de openingstekst
(gelezen door twee jongeren, zie ook W-3).

De eerste tekst is een typisch lied voor jongerenkoren. Het geloof wordt op
dubbele wijze onder kritiek gesteld: het is uit de tijd 6n het wordt misbruikt.
Jongeren zoeken naar een authentiek geloof: wat hun is overgelevercl krijgt
pas waarde als ze er zelfbewust voor kiezen. De tekst verwoordt deze omgang
met geloofen traditie. De tweede tekst gaat heel direct in op de ervaringen van
jongeren: wat zij in het dagelijks leven meemaken, wordt hier verwoord. De
tekst is enigszins moralistisch: je kunt op twee manieren met tegenslag
omgaan: je zelf beklagen of proberen er toch maar het beste van te maken.

De eerste tekst doet direct een beroep op de religieuze ervaring van jonge-
ren en nodigt daardoor uit tot de door Lukken aangeduide trans-a-scendentie.
De tweede tekst doet dat niet en blijft staan in het hier en nu. Pas later in de
viering worden de jongeren uitgenodigd tot een volgende stap als de voorgan-
ger in de Dienst rond de Tafel zegt:

Wat je ook denkt,
wat je ook voelt:

het is goed te weten

dat je niet alleen bent.

Geloof dat God ons ziet
en maak je niet langer zorgen
om wat je zult bezitten morgen.
Zorg voor elkaar.

Lukken duidt deze gang van zaken aan als het langzaam maar zeker ver-
springen van het perspectief

In en door wat bij de aanwezigen wordt opgeroepen, kan gaandeweg het perspec-
tief verspringen en een disclosure ontstaan. Er is als het ware sprake van de stij-
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gende lijn van de trans-a-scendentie, waarbij de eendimensionaliteit wordt door-
broken, en iedereen op eigen wijze de verdere horizon kan ontwaren. 123

Dit vraagt wel om voorgangers en begeleiders die met jongeren die stap naar
een disclosure willen zetten. De al eerder aangehaalde Albert van der Woerd
pleit op dit punt voor begeleiders van jongerenkoren die op authentieke wijze
getuigen van wat zij zelf ervaren op het gebied van kerk en geloof.'24

6.3.2.2 Identiteit

De identiteit van de jongeren wordt in de jongerenliturgie op twee wijzen
gevormd en bevestigd: door het eigen karakter van de gekozen teksten en door
het repertoire.  Ik wil hier vooral ingaan op het repertoire door het jongerenkoor
te typeren als sound group, wetende dat een jongerenkoor meer is dan zijn
muziek. Het verband tussen sound group en identiteit zal duidelijk worden.

Ik herneem de definitie van John Blacking en pas deze toe op het jonge-
renkoor. Blacking spreekt van een sound group als 'a group of people who
share a common musical language, together with common ideas about music
and its uses."23 We kunnen ons afvragen of het terecht is dat we het jongeren-
koor aanduiden als een sound group. Het repertoire is zeer divers, zowel als we
kijken naar 66n jongerenkoor, als bij een vergelijking van het repertoire van
meerdere jongerenkoren. Toch zijn er kenmerken die geregeld terugkeren, ik
wees daar al eerder op: met name het geprononceerde ritme en de invloed van-
uit de popmuziek zijn eigen aan het jongerenkoorrepertoire. Bovendien weten
jongerenkoren goed wat bij hen past en wat niet, ondanks de grote diversiteit
in repertoire. Ze willen met hun repertoire anders zijn, een ander geluid laten
horen dan gebruikelijk is in de parochi8le liturgie. Belangrijker dan de muzi-
kale kenmerken zijn dan ook de 'common ideas about music and its uses'. In
hoofdstuk 4 werkte ik dit uit aan de hand van het concept 'muzikaal genre', in
navolging van Peter Versteeg die zich op zijn beurt weer baseert op Franco
Fabbri.12« Fabbri onderscheidt vijf regels die een genre bepalen: formele, semi-
otische, gedrags-, sociale en commerciele regels.

Vanuit de formele regels kunnen we de muziek van jongerenkoren, in elk
geval ten dele, typeren als een afgeleide van de popmuziek. Nu is het begrip
'popmuziek' problematisch: popmuziek of populaire muziek omvat een groot
aantal subgenres met ieder eigen muzikale kenmerken, aparte doelgroepen,
concertcircuits en verspreidingskanalen. Populaire muziek in algemene zin

- Lukken, Rituelen in oven'loed. 220. " J. Blacking, Music, culture. and experience.
. Selected papers (R. Byron, ed.). ChicagoZie het citaat op p. 296 (uit: Van der Woerd
Studio Elim, 64). 1995,232. Zie hoofdstuk 4, p. 196.

12« Zie hoofdstuk 4, p. 196vv.



326 INDUCTIEVE LITURGIE

kan omschreven worden als de muziek die een centrale plaats inneemt in onze
cultuur.'Z' Het is meer een sociaal-wetenschappelijk dan een muzikaal begrip.
'Populair' zegt iets over de plaats van de aangeduide muziek in de context van
de samenleving en duidt in mindere mate op een muzikale stij 1.1

28 Populaire
muziek is onderdeel van een breed gedeelde cultuur en onderscheidt zich daar-
mee van klassieke muziek, die doorgaans beluisterd wordt door een meer
selecte groep. Overigens kan ook klassieke muziek soms 'populair' worden.
Zo werd de muziek van Bach, mede dankzij de goedkope editie van het com-
plete oeuvre van Bach op cd door de winkelketen Het Kruidvat in het Bach-
jaar 2000, door velen ontdekt en gewaardeerd.

Tussen het repertoire voor jongerenkoren en bepaalde genres uit de pop-
muziek, met name de soft popmuziek, zijn overeenkomsten aan te wijzen in de
gehanteerde vormen (onder andere het invoegen van een bridge), akkoorden-
schema's en ritmes. Net als in de popmuziek hebben de jongerenkoren door-
gaans een combo waarin drums, gitaar en piano vertegenwoordigd zijn. In de
gezangen ligt het accent op de melodie, de tekst is daaraan ondergeschikt. Het

129moet 'klinken', het mag 'swingen', zo hoor ik de jongeren zeggen.
Belangrijk is dat de muziek in de beleving van de jongeren 'eigentijds' klinkt
en aansluit bij de muziek die zij via de massamedia te horen krijgen. Men
zoekt in de hedendaagse cultuur naar muzikale expressies die kunnen dienen
als voertuig voor hun vragen naar zin.

Er zijn echter ook verschillen met de popmuziek. De muziek is aangepast
aan de mogelijkheden van het koor (bestaande uit amateurs) en er is een diri-
gent die koor en combo leidt. Het repertoire mag dan wel op popmuziek lij-
ken, het is geen popmuziek. De formele kenmerken van de popmuziek worden
als het ware in een nieuwe context opgenomen, waardoor deze kenmerken ver-
anderen.

De semiotische regels hebben betrekking op de wijze waarop betekenissen
gecommuniceerd worden. In algemene zin zijn de teksten van gezangen voor
jongerenkoor direct verstaanbaar, ze sluiten aan bij de ervaring van jongeren.
Tekst kn muziek mogen niet te hoog gegrepen zijn, maar dienen toegankelijk
te zijn, zodat jongeren zich betrokken voelen bij wat zij zingen. Het koor wil
zich door middel van zijn muziek uiten. Het gaat hier niet, zoals bij de
Taizdgezangen, om impressief zingen, maar expressief. "° Vanuit de liturgie-

IJ- Zie voor het nu volgende: P. Rutten, plaats inneemt in een geindustrialiseerde
Hirmuziek in Nederiand, 1960-1985. samenleving, geproduceerd onder auspicitn
Amsterdam 1992, 27-41. van de muziek-industrie en verspreid via mas-

samedia.' (Rutten, Hitmuziek in Nederland, 36).- Paul Rutten bakent de categorie populaire
muziek nog wat scherper af op grond van de Zie ook: Zagers,  ... Als het maar klinkt (zie129

dominante rol van de media: 'Onder populaire noot 7).
muziek wordt verstaan de verzameling van de 11° Zie hoofdstuk 5, p. 267.muzieksoorten en -genres die een centrale
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voorbereidingen die ik tijdens het onderzoek meemaakte, werd duidelijk dat
het koor allereerst een tekst wil overdragen. De gezangen functioneren als
voortzetting van en aanvulling op de gesproken teksten. Het lijkt mij echter dat

de jongeren in de viering zelfniet alleen een tekst willen overdragen, maar ook
een gevoel; de muziek spreekt niet alleen het verstand aan, maar ook de emo-
tie. Daar waar de jongeren zelf in hun emotie geraakt worden, willen zij ook
de kerkgangers-luisteraars aanspreken.

Ook wat betreft de gedragsregels kunnen we een vergelijking maken met
de popmuziek. Net als in de popmuziek zijn er performers (het koor) en is er
een publiek (de kerkgangers). Het jongerenkoor gebruikt de liturgie als podi-
um: het wil iets presenteren, er is een publiek dat het gepresenteerde waardeert
of niet; het heeft in elk geval bewust gekozen aanwezig te zijn bij het gepre-
senteerde. Uitvoerders en publiek kijken, net als bij een popconcert, niet in
dezelfde richting, maar staan tegenover elkaar. Het publiek mag meedoen,
meezingen, maar essentieel is dit voor de performance niet. Net als een pop-
artiest wil het jongerenkoor gewaardeerd worden, de kerkgangers-luisteraars
danken het koor na de viering vaak met een applaus. Er zijn echter ook ver-
schillen. Zo is er onzekerheid over het applaus na de viering: de ene koorzan-
ger kan het waarderen, de ander heeft er moeite mee. Bovendien heeft het jon-
gerenkoor zijn podium doorgaans alleen in de eigen parochie: wat het wil laten
zien en horen, hoort daar thuis en niet elders. Dit blijkt onder meer uit het feit
dat jongerenkoren doorgaans ander repertoire instuderen als zij zich willen
laten horen op bijvoorbeeld een festival.

De sociale regels betreffen de manier waarop het jongerenkoor zich als
groep presenteert in en door het repertoire. Het zal duidelijk zijn dat het jon-
gerenkoor zich door het repertoire vooral wil onderscheiden, zich wil afzetten
tegen andere groepen in de parochie. Het repertoire staat voor 'wij zijn jong,
wij zijn anders'. Pogingen van onder andere de Nederlandse    Sint-
Gregoriusvereniging om te komen tot meer samenzang en meer samenwerking
met de andere parochiele koren slagen doorgaans niet. E6n van de functies van
het repertoire is immers het bevestigen en versterken van de eigen identiteit.

De commercide regels hebben betrekking op de productie van het reper-
toire. In paragraaf 1.4.3 zagen   we de toenemende invloed   van   het
LSJ/ResponZ op het repertoire van jongerenkoren. Dankzij ResponZ ontstond
er een nieuw, meer op de liturgie gericht repertoire dat zich verspreid heeft
onder de jongerenkoren, onder meer dankzij de verplichte werken waaruit de
jongerenkoren kunnen kiezen bij het Nationaal Jongerenkorenfestival in
Rijsbergen. Overigens heeft het repertoire dat door ResponZ op de markt werd
gebracht, alle formele kenmerken van de soft popmuziek.

De balans opmakend kunnen we zeggen dat met name de expressie van
identiteit een belangrijk aspect is van het repertoire van de jongerenkoren.
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Door het repertoire laten zij zich horen als jongeren, die zich op muzikale
wijze onderscheiden van zowel de kinderen als de volwassenen in de parochie.
Bovendien is het repertoire uitdrukking van hun gelovige identiteit, van hun
zoeken naar antwoorden op existentiele vragen. Daardoor krijgt het repertoire
een andere context dan die van de populaire muziek waaraan het vele muzika-
le kenmerken ontleent.

6.3.2.3 Participatie

Het begrip participatie heeft zowel een sociologische als een rituele dimen-
sie."' Het heeft betrekking op het jongerenkoor als groep met muziek, liturgie
en een eigen groepscultuur als bepalende parameters. Daarnaast wijst partici-
patie op deelname aan de liturgische vieringen. In sterkere mate dan bij de gre-
goriaanse koren en de Taizagroepen gaat het hierbij niet alleen om de ritueel-
muzikale performance, maar ook om de betrokkenheid bij de teksten en litur-
gische handelingen.

Een belangrijk aspect van het jongerenkoor als groep (sociologische bena-
dering) is ontmoeting en gezelligheid. De groepscultuur speelt een dominante
rol, zoals wellicht ook bij andere typen koren het geval is. In het KASKI-
onderzoek Meer stem voorjongeren (onderzoek uit 1994) wordt aan jongeren
gevraagd naar hun motivatie voor lidmaatschap van het jongerenkoor. Als
belangrijkste motief noemen de jongeren 'muziek en zang' (97%), meteen
daarna komt 'gezelligheid' (96%). lets minder dan de helft (47%) geeft als
motivatie aan dat het jongerenkoor aansluit bij de eigen geloofservaring. 132

Doordat zowel 'muziek en zang' als 'gezelligheid' zo dominant aanwezig zijn,
is het niet goed mogelijk het jongerenkoor aan te duiden als tribe (Maffesoli).
Er is immers niet duidelijk sprake van 66n gedeelde interesse, 66n gezamenlijk
gedeelde passie, of het moet zijn dat men het (vaak impliciete) religieus ver-
langen bij elkaar herkent.

in vergelijking met andere jongerengroepen kenmerkt het jongerenkoor
zich onder andere doordat het een groep is binnen het kader van een parochie:
kerk en geloof bepalen hoe dan ook de 'kleur' van het jongerenkoor. In een
analyse van de religiositeit van jongeren geeft S. Miedema aan dat deze niet
tot nauwelijks institutioneel-kerkelijk is, maar concreet, verbonden met het
leven van alledag. We zagen dat reeds hierboven. De religiositeit van jongeren
is individueel en drukt een verlangen naar eigenheid uit. Dit zoeken naar
eigenheid (authenticiteit) staat naast het verlangen om zich in te laten met een
groter geheel (op voorwaarde dat de jongeren zelf de aard van de band kunnen

"'  L. Voyt,  Het begrip participatie  in de socio- Honderd jaar na  Pius X en reertig jaar na  het
logie en de verwachtingen ten aanzien van Concilie (Nikt-reeks 50). Leuven/Voorburg
rituele praktijken, in: J. Lamberts (red.). De 2004.105-123.
actieve deelname aan de liturgie herbekeken.

"   Bernts, Meer stem voor jongeren. 90.
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bepalen). Die grotere verbanden moeten dan wel aansluiten bij hun taal, opvat-
tingen en wensen. Daarnaast moet er ruimte zijn elkaar op informele wijze te
ontmoeten (zonder de sturende rol van volwassenen).133 De waarnemingen van
Miedema, die zich niet specifiek richt op jongerenkoren, zijn treffend en laten
zien hoe een jongerenkoor als  het ware 'werkt':  er is sprake van engagement
met parochie, geloof, liturgie, maar slechts partieel. De jongeren gaan geheel
uit van hun eigen, individuele ervaring; die bepaalt de mate van participatie.

Miedema wijst in zijn analyse van de religiositeit van jongeren ook op de
belangrijke rol die muziek hierin speelt. Zij is als het ware het cement dat de
jongeren bij elkaar houdt. Muziek is een middel om je te onderscheiden, zij
geeft een 'wij-gevoel' en kan troost bieden, aldus Miedema. Voor de jongeren
die lid zijn van een jongerenkoor, is muziek de aanleiding en toegang tot het
vieren van liturgie. Zij vormt de brug tussen de cultuur waarin jongeren zich
bewegen en de kerk of parochie. Zij  is de mogelijkheidsvoorwaarde tot parti-
cipatie.

Hiermee komen we bij de rituele dimensie van participatie. Bij de analyse
van de vieringen van GoTiKo heb ik er al op gewezen dat het jongerenkoor
zowel de belangrijkste actant als de eerste adressaat is. De liturgie wordt
gemaakt vanuit de leefwereld van jongeren en richt zich ook in eerste instan-
tie op jongeren. Aangezien deze nauwelijks in de kerk zitten, is de liturgie
vooral bedoeld voor de leden van het koor zelf."'  In elk geval voor wat betreft
de koorzangers streeft men naar een plena, conscia atque actuosa participatio
(SC 14). Deze participatie heeft zowel een 'buitenkant' als een 'binnenkant';
het gaat zowel om het meedoen als om de toe-eigening van betekenissen. 135

De vormgeving van de liturgie is er zoveel mogelijk op gericht dat jonge-
ren kunnen meedoen: dejongeren zingen hun eigen muziek, ze kiezen en lezen
zelf (een deel van) de teksten; muziek en taal zijn toegankelijk en werken niet
vervreemdend. Een consumptieve houding is de jongeren vreemd, wellicht
onder invloed van de verwachte participatie in onze samenleving. Jongeren
moeten immers voortdurend zelf keuzes maken, hun mening geven, zich een
oordeel vormen.'36  Ook  als er sprake  is  van twee discoursen, zoals  in  de  vie-

ringen waaraan Connection meewerkt, wordt participatie in de zin van mee-
doen nagestreefd. Bij Connection werd dit zichtbaar, doordat in het liturgie-

boekje vooral die elementen zijn opgenomen die bedoeld zijn voor de jonge-

113
S. Miedema, Ze hebben het geloof al. Over schap. Actieve deelname volgens Vaticanum II

jongeren, jongvolwassenen en de kerk, in: en erna, in: Tijdschnft voor lim,gie 87 (2003)
G. Heitink en H. Stoffels (red.), Niet zo'n 266-275,273.
kerkganger.  Zicht  op  buitenkerkelijk  geloven. m Voyt,  Het begrip participatie,  105-110.Baarn 2003, 113-129. 'ledereen hoort rondom zich dat men vrij
w  Zie  p. 316 moet zun om te kiezen, zijn mening te geven

en deel te nemen aan het beheer van alles watw A. de Keyzer, Gewijd tot een heilig priester- hem/haar aangaat.' (p. 109)
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ren. Zij vieren de liturgie volgens hun eigen discours, het discours van pastoor
en missaal gaat grotendeels aan hen voorbij.

Participatie in de zin van engagement en toe-eigening"'is moeilijk te pei-
len. In welke mate maken de jongeren zich de religieuze duidingen die in de
viering (soms impliciet, soms expliciet) aanwezig zijn, eigen? Uit de inter-
views met de jongeren is duidelijk geworden dat zij zich engageren met in elk
geval dat deel van de liturgie dat zij zelf bepalen."" Voor dat deel zijn zowel
vorm als inhoud inclusief, uitnodigend en toegankelijk. 139

6.3.3   Herhaling en vernieuwing
We stuiten hiermee op een fundamenteel probleem: de kwestie van continui-
teit en discontinuiteit in jongerenliturgie. Het voorgegeven ritueel van de
eucharistieviering wordt in belangrijke mate aangepast om actueel en herken-
baar te zijn. om aansluiting te vinden bij de ervaringen van jongeren.'# Is er
hierbij een balans tussen herhaling en vernieuwing, continuiteit en disconti-
nuiteit, invoeging en zelf-expressie? Als deze balans doorslaat richting het
voorgegevene, kan het ritueel blijven steken in algemeenheden. Als zij door-
slaat richting zelf-expressie, zal het ritueel te individueel worden en het boven-
persoonlijk karakter verliezen. Vraag is of er dan nog - in de terminologie van
Lukken - sprake is van trans-a-scendentie, van een beweging van hier naar de
overzijde. Het lijkt mij dat door uit te gaan van de eigen ervaring, door te zoe-
ken naar expressie en versterking van de eigen identiteit en door de partiEle
participatie, jongerenliturgie het risico loopt stil te blijven staan bij het unieke,
eenmalige en bijzondere. De jongeren engageren zich vooral met datgene wat
zij herkennen als eigen, de stap naar het algemene, naar de overzijde, lijkt niet
of slechts aarzelend gezet te worden.

We kunnen deze kritische notitie echter ook vanuit een ander perspectief
benaderen. Dan geldt de kritiek niet langer de wijze waarop jongeren omgaan
met religie en liturgie, maar het kader waarin zij hun activiteiten dienen te ont-
plooien. Ik keer nogmaals terug naar de omschrijving van inductieve liturgie.
Lukken legt hierin sterke nadruk op de beweging van trans-a-scendentie, waar-
door in zekere zin een vorm van dualisme ontstaat. Ondanks de ruime aan-
dacht voor de concrete situatie, voor het hier en nu, lijkt er uiteindelijk toch
een kloof te bestaan tussen immanentie en transcendentie. Ik wil de stelling
poneren dat voor jongeren deze kloof is opgeheven."' Zij blijven staan bij de

"- Zie ook paragraaf 4.4.2.2. Hier haalde ik - Zie W-1,3-3 en N-4 (Connection): W-3 en
L.-M. Chauvet aan die spreekt van /'inturion- N-12 (GoTiKo).
salion. w' Zie onder andere J. Angenent-Vogt en
m Zie N-12. M. van Hemert. Jongeren en levensbeschou-
1                                                                                                                  wing.  Een  literatuuroverzicht. in: Een-twee-Zie voor de configuraties van inclusiviteit

een 22 ( 1994) nr.  4, met name 21-22.  'Alsen exclusiviteit paragraaf 4.4.2.3.
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kleine verhalen, niet omdat zij de stap naar de overzijde niet willen zetten,
maar omdat zij juist hierin antwoorden op hun existentiele vragen ontdek-
ken.143 Zij vinden de uiteindelijke zin niet in het algemene, maar in het bijzon-
dere; niet aan de overzijde, maar in het hier en nu."' De wijze waarop jonge-
ren liturgie maken, kunnen we zien als een pleidooi voor een radicalere visie
op inductieve liturgie, waarin transcendentie en immanentie vloeiend in elkaar
overgaan.'" Peter Hendriks en Tom Schoemaker spreken over het pneumatolo-
gisch perspectief in het werken met jongeren:45 Over de jongerenvieringen die
zijn in Apeldoorn organiseren, onder de naam Het Hemels Gelag, schrijven
271 :

concept wordt God voornamelijk handelend naleert dit ook in de Vrouw- en Geloof-
gezien. Men kan niet zeggen wie of wat hij is, beweging (i.c. bij Amerikaanse vrouwen).
maar hij kan gekend worden aan zijn werking. M. Bednaworwski, The religious imagination
Slechts een klein deel van de jongeren gelooft ofkmerican women. Bloomington 1999,44vv.
op de traditionele manier' (p. 22). J. Janssen Zie ook: M. de Haardt, 'Kom, eet mon
e.a., Jongeren en religie. God, religieuze erva- brood...':  exemplarische  verkenningen naar
ring, meditatie, gebed, christelijke jeugdcul- het goddelijke in het alledaagse (inauggele
tuur, basisvragen, kerk?, in: 1*.· tijdschri# over rede). Nijmegen 1999. W Putman, 'Wie niet
jongeren 1 (2000) nr. 4. J. van der Ven en waagt, die niet wint'. Enkele gedachten over
H. Biermans, Religie in»gmenten. een pastoraat en toekomst, in: S. Hellemans e.a.
onderzoek onder studenten.  Kampen 1994. (red.), Een kerk met toekomst? De katholieke
"' Dit geldt overigens niet alleen voor jonge- kerk  in  Nederland   1960-2020  (Utrechtse  stu.

dies 4). Zoetermeer 2003,40-60. Putmanren. Uit onderzoek blijkt dat met name katho- baseert zich onder andere op het werk van delieken en hervormden in hun levensbeschou-
welijke opvattingen blijk geven van een bin- Engelse godsdienstfilosoof D. Cupitt die een

ontwikkeling signaleert naar een 'religie zon-nenwereldlijke of immanente oriantatie. Zie
der God', door Putman aangeduid als 'het vie-hiervoor: G. Dekker, J. de Hart en J. Peters,

God  in  Nederland,   1 966-1996.  Amsterdam
ren van het bestaan' (p. 46, noot 5). De nadruk

1997,56. Helaas wordt in dit onderzoek geen
op een immanente transcendentie heeft oven-

onderscheid gemaakt naar leeftijd. gens oude papieren, zie bijvoorbeeld de veel
geciteerde uitspraak uit de Con»siones van

14' Zie voor een herbezinning op deze span- Augustinus (354430): 'En gij waart binnen en
ning: G. Lukken, De 'overkant' van het men- ik was buiten, en daar zocht ik u, en ik rende,
selijk ritueel. Herbezinning vanuit fenomeno- wanstaltig als ik was, op de schone dingen af
logie en semiotiek op antropologische en theo- die door u gemaakt zijn. Gij waart bij mij en
logische lagen in het christelijk ritueel. in: ik niet bij u' (A. Augustinus, Bele'denissen.
Tijdschnp voor theologie 41 (2001) 145-166. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld.
Lukken probeert hier immanentie en transcen- Baarn 1988,242 (Confessiones X, xxvii). Zie
dentie bij elkaar te denken. Hij baseert zich bijvoorbeeld ook het werk van de vijftiende-
daarbij met name op de Franse filosoof-theo- eeuwse theoloog Nicolaas van Cusa (hiervoor:
loog Jean-Luc Marion. Zie ook: M. de Haardt, F. ME, Vreemd en intiem. Nicolaas van Cusa
Opgraven en vormgeven. Alledaagse sacra- op zoek naar de verborgen God. Zoetermeer
mentaliteit, in: A. Berlis e.a. (red.), Over- 1993, met name 123vv.).
geleverd aan de toekomst. Christelijke traditie
in een na-traditionele tijd CDSTS-cahier 10). " R Hendriks en T. Schoemaker, Het Hemels
Nijmegen/Zoetermeer 2001,63-80,68: 'Het Gelag. Vernieuwend vieren tot op de bodem.
alledaagse is de plaats waar de scheiding tus- Zoetermeer 2004, 207-209. Hendriks en
sen het seculiere en het sacrale niet bestaat en Schoemaker baseren zich op een artikel van
waar de dubbelzinnigheden, paradoxen en A.A. Ruler, Structuurverschillen tussen het
ambivalenties van het leven in alle hevigheid christologische en pneumatologische gezichts-
zichtbaar worden.' punt, in: De Spiritu Sancto. Bijdragen tot de

- De nadruk op immanentie, op de aanwezig-
leer van de Heilige Geest bij gelegenh€id van
het 22 eeuwfeest van het Stipendium Bernar-heid van het goddelijke in de wereld, zien we dinum. Utrecht 1964,205-227.niet alleen bij jongeren. M. Bednarowski sig-
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In Het Hemels Gelag wordt gezocht naar de verschillende manieren waarop
individuele mensen geraakt worden door het bijbelse verhaal wat op dat
moment centraal staat. Door elkaar te bevragen is iedereen bezig om te zoe-
ken naar waar de Heilige Geest iets neemt uit het Zijne en inbrengt in ieders

eigen leven. Het vragen naar waar iemand geraakt wordt door een tekst, is als
het ware ook vragen  naar waar iemand geraakt wordt door de Heilige Geest. 146

Uitgaande van dit pneumatologisch perspectief en van een 'verwijde' visie op
inductieve liturgie, komt de vraag op of het liturgisch kader van de eucharis-
tieviering, waarin jongerenkoren doorgaans functioneren, adequaat is. De jon-
geren krijgen veel vrijheid om vanuit hun eigen ervaringen teksten en liederen
te zoeken en voor te dragen, maar uiteindelijk moeten al hun eigenheden inge-

past worden in het kader van de eucharistieviering. Het eenmalige en unieke
wordt ingepast in een oud en traditioneel ritueel, dat gekenmerkt wordt door
herhaling. Hierdoor wordt de spanning tussen herhaling en vernieuwing
scherp zichtbaar. Deze spanning is overigens in de gehele, vernieuwde post-
Vaticaanse liturgie aanwezig.147  Na het Tweede Vaticaans Concilie  werd  de
liturgie herijkt aan de bronnen van het eerste millennium. In de praktijk van de
liturgie werd men echter geconfronteerd met een algemene, in de hele samen-

leving heersende crisis van de rituelen. De deelname aan het kerkelijk ritueel
nam in hoog tempo af. De oude noch de nieuwe liturgie konden voldoen aan
de verwachtingen van mensen en er groeide een leemte. Binnen die leemte
ontstond het meer experimentele zoeken naar nieuwe, christelijke rituelen. Zo
was er, als we de ontwikkelingen kort samenvatten, sprake van twee sporen

van liturgievernieuwing: op wetenschappelijke basis vanuit de liturgische
bronnen van het eerste millennium (herhaling) tn op basis van experiment,
daartoe aangezet door de ritencrisis in de samenleving (vernieuwing). Met
name in de vieringen van Connection (Den Haag) zijn deze twee sporen her-
kenbaar in de twee aanwezige discoursen. We zouden kunnen zeggen dat deze

spanning alleen uit te houden is doordat de muziek van het jongerenkoor beide
discoursen nog enigszins bij elkaar houdt. Zij werkt, zoals we reeds zagen bij
Miedema, als cement.

Op sommige plaatsen is de spanning tussen herhaling en vernieuwing
opgelost door radicaal het spoor van de vernieuwing te volgen. Een voorbeeld
hiervan is 'Het Hemels Gelag', de hierboven al genoemde oecumenische kerk-
dienst voorjongeren in Apeldoom.14, Hier is het voorgegeven kader van eucha-

144 Hendriks en Schoemaker. Het Hemels vernieuwing, in: Tijdschrift poor geestelijk
Ge/ag, 208. /even 60 (2004) 377-389.

1.14 Hendriks en Schoemaker, Her Hemels"- Zie voor het nu volgende: G. Lukken.
Gelag. We verwijzen ook naar de zogenoemdeRituelen in het spanningsveld van herhaling en Thomasvieringen. Zie hiervoor: J.W. Drost,
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ristieviering of avondmaal losgelaten en werd een nieuw kader in het leven
geroepen. Op basis van gesprekken met jongeren zocht men naar een nieuwe
vorm, waarin de elementen van een 'gewone' kerkdienst toch herkenbaar zou-
den zijn: compleet met bijbellezing, bezinning daarover, gebeden, stilte, col-
lecte, muziek. Centrale woorden zijn 'ontmoeting' en 'beleving'. 'Om iets te
beleven moet je geraakt worden. En geraakt word je alleen in echte ontmoetin-
gen', schrijven Hendriks en Schoemaker. Er zijn de ontmoetingen met149

elkaar, met de kerk en haar tradities, met de eigen Levensbron. Om de ontmoe-
tingen echt te laten zijn, wordt er tevoren niet te veel voorbereid. De vieringen
zijn een gebeuren; ze verlopen volgens een vast patroon (een ordo), maar zijn
geen presentatie, de uitkomsten liggen niet van tevoren vast. De jongeren
bepalen zelf de gang van zaken, men kan komen en gaan wanneer men wil,
tussen de afzonderlijke onderdelen  in  is er pauze om  iets te drinken  of te eten.
Belangrijk is dat men elkaar en de gast die doorgaans aanwezig is, bevraagt op
het niveau van de beleving. Hier komen de kleine verhalen ter sprake. Door
confrontatie met een tekst uit de Schrift worden jongeren uitgedaagd hun bele-
vingen in een religieus kader te plaatsen. Met name in de stilte (men spreekt
van het onderdeel 'Tot op de bodem') kan een dergelijke disclosure plaatsvin-
den.ts° Door de opzet is de ontmoeting met de religieuze dimensie  niet dwin-
gend en juist daardoor heeft zij kans van slagen.

Hendriks en Schoemaker besteden in hun boek over Het Hemels Gelag ook
aandacht aan de muziek in de vieringen. Bij wijze van afsluiting van deze
paragraaf over herhaling en vernieuwing en als overgang naar het volgende,
laatste hoofdstuk wil ik hun waarnemingen aanhalen en vergelijken met de
muziek in de 'gewone' jongerenliturgie en in het gangbare aanbod van paro-
chiEle liturgie.

Bij Het Hemels Gelag richtte men zich aanvankelijk op samenzang. Er
werd een liedbundel samengesteld met gezangen waarvan men dacht dat ze
jongeren zouden aanspreken. Men putte met name uit het Taiz6repertoire.

Tijdens Het Hemels Gelag bleek dit samen zingen echter van geen kanten te
werken. Jongeren hadden niet het gevoel dat Het Hemels Gelag een goede
plek was om te zingen. Het voelde gewoon niet goed. Het was te veel opge-
legd. We besloten daarom al snel om maar niet meer te zingen. 151

Een Thomas Celebration, in: M. Barnard en N. Hendriks en Schoemaker, Het Hemels149

Schuman  (red.),  Nieuwe  wegen  in  de h'turgie. Gelag, 35.
De weg van de liturgie - een vervolg.                           w
Zoetermeer 2002.44-49. J. Bosch, M. Hendriks en Schoemaker, Het Hemels

Gelag, 97-108.Gaasterland en J. van Oord Thomasvieringen
in Amersfoort, in: Eredienstvaardig  19 (2003) " Hendriks en Schoemaker, Het Hemels
90-93. Gelag, 89. Zie ook p. 176.
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Wel werd naar tevredenheid gebruik gemaakt van een band en werden cd's
gedraaid. Deze terughoudendheid om samen te zingen zien we overigens door-
gaans ook bij gelegenheidsvieringen. Bij doop, huwelijk en uitvaart maakt
men veelvuldig gebruik van cd's, samenzang ervaart men als vreemd of niet
passend bij de deelnemers aan de viering. 152

Een vergelijking met gewone jongerenvieringen levert een boeiend inzicht
op. Het is niet zo dat jongeren niet bereid zijn samen te zingen: het bestaan van
jongerenkoren bewijst het tegendeel. Jongerenkoren, althans de twee in deze
dissertatie bestudeerde jongerenkoren, richten zich echter niet in de eerste

plaats op samenzang met de kerkgangers en zijn doorgaans slechts in beperk-
te mate geneigd hun repertoire aan te passen aan de muzikale mogelijkheden

van de geloofsgemeenschap. Er is, zoals hierboven gezegd, sprake van perf°¥-
rners (het koor) en publiek (kerkgangers). Het jongerenkoor wil zich laten
horen, wil zich uiten, het wil op expressieve wijze een boodschap (tekst) of
emotie overdragen.

Wellicht kunnen we zeggen dat zowel de in deze dissertatie geanalyseerde
jongerenkoren als Het Hemels Gelag een spiegel voorhouden aan het functio-
neren van muziek in de parochiele liturgie. De jongeren geven aan samenzang
niet wenselijk te vinden, die 'werkt' bij hen niet. Zowel in de jongerenvierin-
gen als bij Het Hemels Gelag komt men tot 'luisterliederen' (gezongen door

het jongerenkoor,  door een band of ten gehore gebracht door middel  van een
cd), een repertoire dat vanuit ritueel perspectief geheel anders functioneert dan
samenzang. Maar speelt dit probleem niet op dezelfde wijze in het gangbare
aanbod van parochiEle liturgie? Zou het niet wenselijk zijn ook daar het accent
meer te leggen op 'luisteren' en minder op 'samen zingen'? Hendriks en
Schoemaker concluderen:

We zijn nog niet die manier van samen zingen op het spoor gekomen die past
binnen Het Hemels Gelag. Een probleem dat trouwens binnen de traditionele

liturgie ook speelt, maar waar we door blijven zingen. In Het Hemels Gelag
wordt minder gekeken  naar hoe het hoort dan  naar of het werkt. 153

m J. Koopmans o.s.a., Het 'meer' in de uit- staal. Vieringen en geloofsbelevingen in de
vaartmuziek, in: VIEREN 3 (2005) nr. 2,8-il. bajes onderzocht. Zoetermeer 2004,27-29,
Ook bij vieringen in justitiele inrichtingen ver- 65-67. 'Het merendeel van de bewoners is niet
loopt de samenzang moeizaam en is er slechts gewend te zingen en de liederenschat van de
een beperkt repertoire waarin gevangenen zich kerken  is  voor hen een gesloten  boek.'  (p.  65)
herkennen en waaraan zij willen deelnemen, m Hendriks en Schoemaker, Het Hemels
zie: R Oskamp, Overleven achter steen en

Gelag, 176.
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Onderzoeksgegevens
A-1 VELDWERK BIJ JONGERENKOOR

CONNECTION

Het veldwerk bij jongerenkoor Connection strekte zich uit over een periode van vier
maanden. Van september tot en met december 2003 nam ik deel aan de wekelijkse
repetities en de maandelijkse vieringen. In totaal maakte ik vijftien repetities mee en
vier vieringen; 66n maal nam ik deel aan de voorbereiding van de liturgie (aangeduid
als de 'misbespreking'). De vieringen vonden plaats in de kerk van de Heilige Pastoor
van Ars (Kijkduin), met uitzondering van 66n viering: een themaviering in samenwer-

king met Mojoko Oongerenkoor uit Den Haag-Moerwijk) in de EmmaOsparochie in
Den Haag.
Jongerenkoor Connection werd opgericht in  1991 en bestaat uit 24 leden, inclusief
dirigent en pianist (peildatum: september 2003). Het jongste koorlid heeft als geboor-
tejaar  1987, het oudste  1970; de meeste leden zijn tussen de 25  en  30 jaar oud.
Connection kent geen leeftijdsgrenzen of andere toelatingscriteria. Ondanks het feit
dat het koor verbonden is aan een rooms-katholieke parochie, zijn ten minste vier
koorleden van protestantse huize.
Ten behoeve van het onderzoek interviewde ik Louis Berger, pastoor van de parochie,
dirigent Jos Diergaarde, voorzitter Jessica de Jong, Martin de Jong, koorlid en in de
eerste jaren drijvende kracht achter het koor, bestuurslid Hans Bosch en Marian
Rekveldt, lid van de muziekcommissie van het koor. Marian en Hans zijn gedurende de
looptijd van het onderzoek met elkaar getrouwd, ik interviewde hen samen .

A-2    DE PASTOOR VAN ARSPAROCHIE

De Pastoor van Arsparochie werd opgericht in  1961 in Kijkduin/Loosduinen,  Den
Haag. Het kerkgebouw, ontworpen door architect Aldo van Eyck, werd voltooid in
1969.'54 Sinds 1989 is Louis J.W. Berger pastoor van de parochie. Hij zelf typeert
Loosduinen als een wijk die vooral bewoond wordt door militairen en ambtenaren bui-
ten dienst. Er is weinig jeugd.
Van Eycks kerkgebouw is beroemd, architecten uit de hele wereld komen er kijken.
Met name het interieur is bijzonder. Ik citeer een deel uit de beschrijving die Sander de

Jonge en Paul Post van het gebouw maakten:

" Over Aldo van Eyck en de Pastoor van grensverleggende  t>pologiern vanuit  het
Arskerk, zie: S. de Jonge en R Post, Hemelse samenspel tussen liturgie, architectuur en
wielen: Aldo van Eycks Pastoor van Ars-kerk duur·zame ontwikkeling (dissemtie
te Den Haag, in: Jaarboek voor litu/gie-onder- Theologische Faculteit Tilburg)
zoek  15 (1999) 55-73.  S. de Jonge, Kerk- Eindhoven/rill,urg 2002,83-98.
architectuur na 2000. Het ontwikkelen van
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6 1

3. I   *»

'Gaan we het gebouw binnen dan kan meteen de dynamische benadering van de
looproute bemerkt worden. Via de donkere, lage entree, buigt de route tweemaal

af naar de hoge en lichtovergoten gang, die met vier treden oploopt naar het kruis
aan de langswand. Links en rechts verschijnen enkele ruimten die door cirkelbo-

gen zijn afgeschermd van de hoofdruimte en elk een aparte functie vervullen. Hier
staan bijvoorbeeld doopvont of tabernakel opgesteld, of zijn plekken van devotie

gecreaerd. Halverwege staat, aan de rechterkant, het altaar in de kerkzaal. De zaal
staat haaks op de weg. 1155

Er is ook kritiek op het gebouw, met name op het exterieur en op de wijze waarop het
gebouw present is in de wijk. Ik citeer nogmaals De Jonge en Post:

'De kerk van de parochie Pastoor van Ars staat in de stad. Aan de rand van de
grootstad Den Haag markeert de plaats van de kerk toch ook de overgang naar
het duinlandschap. De glooling van het landschap keert terug in de hoog-laag
werking  van  de  kerk.  (...)  voor het overige richt de ruimte zich geheel naar binnen,
alles spitst zich toe op de interne ruimte, niet op de relatie tot de omgeving van de
stad. Je moet de kerk dan ook weten te vinden. Achter bomen tussen hoogbouw
en verkeersaders ligt de kerk er als een duistere vesting, afwerend, weerbarstig,
niet uitnodigend en niet vriendelijk. Van buiten is het een massief en ondoordring-
baar gebouw. Strenge, rechte verticale en horizontale lijnen domineren het beeld.

Gevelopeningen zijn er nauwelijks. Het gebruik van donkere betonstenen in de

gevel geeft een sober en zakelijk effect dat een zekere afwerende functie heeft. 1156

„5 De Jonge en Post, Hemelse wielen, 58. De Jonge en Post, Hemelse wielen, 62.156
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In de parochiegids, uitgegeven bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het

kerkgebouw, wordt de parochie getypeerd als 'bruisend'. Uit de opsomming van de
werkgroepen die daarop volgt, blijkt dat de meeste werkgroepen zich bewegen op het
terrein van de liturgie. Activiteiten op het terrein van catechese en diaconie zijn er nau-

welijks.

A-3   VELDWERK BIJ JONGERENKOOR GOTIKO

Het veldwerk bij jongerenkoor GoTiKo strekte zich uit over een periode van vier maan-
den. Van oktober 2003 tot en met januari 2004 nam ik deel aan de wekelijkse repeti-
ties en de maandelijkse vieringen. In totaal maakte ik twaalf repetities mee en zes
vieringen. Vier maal was ik betrokken bij de voorbereiding van de liturgie. De vieringen
vonden plaats in de Sint Jan in Goirle, met uitzondering van de viering op 30 novem-

ber 2003, die plaatsvond in de kerk van Antonius Abt te Riel.

Jongerenkoor GoTiKo werd opgericht  in  1987 en bestaat uit zesendertig leden

(peildatum: januari 2004), inclusief dirigent Marcel Zagers en de leden van het combo

(een pianist. drie gitaristen, twee fluitisten, 66n violiste).
Ten behoeve van het onderzoek interviewde ik Paul Janssen, pastoor van de parochie
Goirle, dirigent Marcel Zagers, voorzitter Olaf van Amelsvoort, bestuurslid Olga Fong-
a-Kan en Roy van Gils, een van de oudere koorleden en informele leiders binnen het
koor.
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7.   Evaluatie en perspectieven
In  1990 gaf Ronald Grimes een lezing  voor de North American Academy  of
Liturgy. Onderwerp was 'emerging ritual', nieuwe rituelen die in de samenle-
ving opkomen. Grimes spreekt in plaats van 'emerging ritual' liever van 'ritu-
alizing' en omschrijft dit als:

(...) the activity of deliberately cultivating rites. Ritualizing  is not often socially

supported. Rather it happens in the margins, on the thresholds; so it is alter-

natively stigmatized and eulogized. In contrast, 'rites' are the classical para-
digms, the full-blown instances of ritual with claims to longevity or legitimacy.
In this usage Jewish or Christian worship is a rite. Ritualizing, on the other
hand, is 'romantic', still 'wet behind the ears'; it is the stuff born out of wed-
lock in a society in which the life-expectancy for newborn ritual is typically
brief. '

Op basis van zijn eigen ervaringen beschrijft Grimes enkele principes die
werkzaam zijn bij 'ritualizing'. Hij beoogt echter niet een volledig theoretisch
raamwerk neer te zetten, maar het op gang brengen van een gesprek tussen de
nieuwe, opkomende rituelen en de geYnstitutionaliseerde liturgieen (Grimes:
'rites'). een gesprek tussen marge en centrum.

In de drie voorgaande hoofdstukken hebben we steeds stilgestaan bij ritu-
eel-muzikale repertoires en rituelen in de marge van de parochie. Ten dele gaat
het hier om reeds lang bestaand repertoire dat in een nieuwe context ver-
schijnt, ten dele om 'emerging ritual'. Net als Grimes gaat het mij niet om het
uitwerken van theorieEn,2 maar vooral om het in gesprek brengen van de ont-
dekkingen die we in de marge van de parochie gedaan hebben met de liturgie
van de kernparochie. Welke kwaliteiten zijn we op het spoor gekomen en hoe
waarderen wij deze kwaliteiten vanuit het perspectief van de liturgie van de
kernparochie en met het oog op de toekomst van de liturgie, de zogenoemde
liturgia condenda'!

Deze twee vragen bepalen de opzet van dit laatste hoofdstuk. Ten eerste ga
ik, samenvattend, in op de gevonden kwaliteiten. Hierbij nemen we de drie

' R. Grimes, Reading, writing, and ritualizing. Voor theorievorming is het nog te vroeg,
Ritual  in  Active,  liturgical, and public places. omdat op het terrein van de 'liturgie in actu'
Washington 1993,24. een empirisch tekort bestaat. Deze dissertatie

is een bijdrage aan het verminderen van dit
tekort.
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bestudeerde repertoires samen en worden met name die kwaliteiten beschre-
ven die zij gemeen hebben. Ten tweede ga ik in op de waardering, waarbij niet
alleen de gevonden kwaliteiten in het geding zijn, maar vooral ook een afwe-
ging gemaakt moet worden van het belang van de ritueel-muzikale bewegin-
gen in de marge voor de liturgie van de kernparochie. Dit hoofdstuk eindigt
met enkele perspectieven ten behoeve van onderzoek en beleid inzake liturgie.

7.1 KWALITEITEN

Elk ritueel wordt gekenmerkt door kwaliteiten die enerzijds het rituele 'gehal-
te' van de handeling aanduiden, anderzijds de eigenheid van het ritueel bepa-
len. Grimes gebruikt kwaliteiten (qualities) om een 'softe' definitie van rim-
eel te geven: hoe meer kwaliteiten van ritualiteit in een activiteit herkend wor-
den, hoe sterker het ritueel gehalte.' Post breidt dit uit door kwaliteiten aan te
duiden als 'identity-determining characteristics, traits, dimensions or tenden-
cies in a ritual repertoire." In de drie voorafgaande hoofdstukken heb ik kwa-
liteiten vooral in deze laatste betekenis ingezet door de kwaliteiten van elk
afzonderlijke locus samen te vatten in een soort motto. Bij het gregoriaans
luidde dit motto 'toe-eigeningen van traditie'; de Taiz61iturgie  heb ik aange-
duid als 'devotioneel ritueel'; de liturgie en het repertoire van jongerenkoren
als 'inductieve liturgie'. Zonder de eigenheid van de afzonderlijke loci te kort
te willen doen, ga ik in op de vraag wat deze drie loci verbindt, of er kwalitei-
ten zijn die terugkeren, die als een constante het rituele en ritueel-muzikale
repertoire kenmerken. Deze kwestie worden in twee rondes behandeld. In de
eerste ronde kijken we vanuit de kwaliteiten van de ene locus naar de beide
andere. In de tweede ronde gaan we in op kwaliteiten die in alle drie de loci
voorkomen.

7.1.\     De kwaliteiten van de drie  afzonderlijke  locimet elkaar geconfronteerd
In de drie voorgaande hoofdstukken heb ik de uitgebreide emografieen gein-
terpreteerd in termen van kwaliteiten van ritualiteit en ritueel-muzikale reper-
toires. Door deze kwaliteiten samen te vatten in een motto is de complexiteit
van de werkelijkheid gereduceerd tot een overzichtelijk geheel. Hierbij zijn,
vanuit de uitgebreide dossiers, enkele dominante lijnen naar voren gekomen.
Door nu de drie loci met elkaar te vergelijken kunnen andere accenten oplich-

' R. Grimes. Ritual criticism. Case studies in '
R Post, Introduction and application: feast as

its practice. essays on its t/leon'. Columbia a key concept in a liturgical studies research
1990,13-15. design. in: R Post. e.a., Christian Feast and

Festival.  The  dynamics  of Western  liturgy and
culture (Liturgia condenda 12). Leuven enz.
2001,47-77.58.
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ten en kan het inzicht in de ritueel-muzikale repertoires en de daarin gevonden
kwaliteiten toenemen.

7.1.1.1 Toe-eigeningen van traditie
In hoofdstuk 4 hebben we de kwaliteiten van het gregoriaans samengevat in
het motto 'toe-eigeningen van traditie'. Tijdsdiepte en alteriteit, tijdsduur en
invention of tradition, en participatie waren hierbij de kernwoorden.  Bij  de
Taiz6gezangen en het repertoire van jongerenkoren speelt traditie, in de bete-
kenis van verwijzing naar of verbondenheid met het verleden, geen dominan-
te rol, al is deze notie niet geheel afwezig. Toch kunnen verbindingen gelegd
worden tussen de kwaliteiten die we ontdekt hebben bij het gregoriaans en de
twee andere loci.

Het verlangen naar alteriteit verbindt het gregoriaans met de
Taiz6gezangen. Zoals het gregoriaans de wereld van kloosters en monniken
oproept, zo roepen de Taidgezangen herinneringen op aan Taizt in Frankrijk,
het verblijf daar, de vieringen in de Verzoeningskerk. De alteriteit is bij het
gregoriaans in belangrijke mate gekoppeld aan het verleden, bij de
Taiz6gezangen aan een plaats en de daar beleefde (muzikale) ervaringen, die
door de rustig stromende muziek en de aangename klanken weer opgeroepen
worden.

De twee loci zijn ook met elkaar verbonden doordat bij beide de traditie,
in de betekenis van overgeleverde geloofsschat en vormentaal, wordt ingezet
ten behoeve van het heden; men haalt uit de traditie wat men nodig heeft of
zinvol vindt in de huidige context. Met name de werkwijze bij de samenstel-

ling van de vespers van de Schola Cantorum Amsterdam (SCA) is vergelijk-
baar met de wijze waarop de Taiz6vieringen zijn ontstaan. De traditie functio-
neert hier als het ware als 'grabbelton': in Taiz6 heeft men uit de verschillen-
de liturgische tradities die elementen overgenomen die bruikbaar zijn voor vie-
ringen met grote groepen jongeren afkomstig uit vele landen. Dit heeft geleid
tot een heterogeen geheel dat bijeengehouden wordt door met name de 'sound'
van de gezangen.

Deze 'sound' is als het ware een eigen leven gaan leiden, de Taizdgezangen
functioneren als een pars pro toto. Zoals we gezien hebben, worden op vele

plaatsen vieringen 'in de geest van Taiz6' georganiseerd. Terugkerend element
zijn met name de gezangen (naast andere rituele elementen zoals de stilte en
de aankleding van de ruimte). In vele parochies en gemeenten plaatst men zich
hiermee in de beweging die vanuit Taiza uitgaat, zonder de uitgangspunten ten
volle over te nemen. Een voorbeeld zagen we in de maandelijkse vieringen van
de Taiztgroep Oosterhout. Deze komen wat betreft de orde van dienst niet
overeen met de vieringen in Taiz6 zelf. Toch spreken de jongeren in Oosterhout
van Taiz6vieringen en zien zij hun vieringen als een voortzetting van de ritue-
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le praxis van Taizd zelf. Zo is er, ook al is er bij de locus Taiza geen traditie
met een ver verleden in het spel, in zekere zin sprake van een tweevoudige
invention of tradition: de liturgische vorm die zich in Taizd zelf heeft uitgekris-
talliseerd, heeft op eclectische wijze gebruik gemaakt van vele liturgische tra-
dities; locale vieringen op hun beurt (met Oosterhout als concrete casus)
nemen hieruit die elementen over die ter plaatse bruikbaar zijn. Een dergelij-
ke toe-eigening van traditie hebben we in hoofdstuk 4 (gregoriaans) verbon-
den met de mogelijkheid tot participatie als kwaliteit van het betreffende ritu-
eel-muzikale repertoire. Traditie is een reservoir van ritueel-muzikale en ritu-
ele expressies, die in een bepaalde context toegeEigend worden met het oog op
participatie. Tegelijkertijd functioneert diezelfde traditie als een soort keur-
merk voor authenticiteit en als legitimatie voor een rituele praxis, die evenzeer
traditioneel is als re-invented.

7.1.1.2   Inductieve  liturgie
De overeenkomsten tussen het gregoriaans en de Taiz6gezangen zijn, bezien
vanuit de kwaliteiten, groot. Ook tussen het repertoire van jongerenkoren en
het gregoriaans kunnen we een verbinding leggen. In hoofdstuk 6 schreef ik,
in navolging van S. Miedema, dat muziek voor jongeren de aanteiding en toe-
gang is tot het vieren van liturgie. Dit geldt in zekere zin ook voor de gregori-
aanse schola's: eerst is er de (fascinatie voor de) muziek, daarna komt het vie-
ren van liturgie (of daarvan afgeleide vormen). Voor het overige zijn er weinig
overeenkomsten tussen het repertoire van jongerenkoren en de beide andere
repertoires. Bij jongerenkoren spelen de ervaringen van jongeren een sleutel-
rol: zij zijn hoorbaar in de gekozen of zelf geschreven teksten voor de vierin-
gen, in de teksten van de gezangen en in de stijl van de muziek (soft popmu-
ziek). Mede hierdoor konden we de liturgie en het ritueel-muzikale repertoire
van jongerenkoren typeren als inductieve liturgie. Betekent dit nu dat we het
gregoriaans en de Taizdgezangen en de daarbij horende ritueel-liturgische vor-
men kunnen typeren als deductief, de tegenpool van inductief? Nu we de drie
repertoires met elkaar vergelijken, blijken deze tern'len te massief te zijn.  Bij
de liturgie van jongerenkoren is de ruimte om eigen betekenisgevingen in te
brengen groot: de jongeren dragen hun eigen teksten en gezangen aan en ver-
woorden daarin hun ervaringen en vragen. In Taizdvieringen en vieringen
waarin het gregoriaans klinkt, is dit niet of nauwelijks het geval. Toch is ook
daar, zoals we zagen, ruimte voor eigen betekenisgevingen. In hoofdstuk 6
haalde ik Gerard Lukken aan die de oude Requiemmis noemde als voorbeeld
van deductieve liturgie. Terugkijkend kunnen we nu zeggen dat deze voorge-
geven liturgie wellicht ook op inductieve wijze werd beleefd. Het onderscheid
ligt niet, voor wat betreft de in deze dissertatie bestudeerde ritueel-muzikale
repertoires, op het vlak van inductieve dan wel deductieve liturgie, maar op het
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niveau waarop betekenisgevingen (kunnen) ontstaan. Bij de loci 'gregoriaans'
en 'Taizt' ontstaan betekenisgevingen met name op het niveau van het indivi-
du; bij de jongerenkoren is veel meer sprake van een gezamenlijke zoektocht
naar zin en betekenis.

7.1.1.3 Devotioneel ritueel

Tot slot van deze eerste vergelijking kijken we vanuit de gevonden kwaliteiten
van de Taiztvieringen naar de beide andere loci. In hoofdstuk 5 heb ik deze
kwaliteiten samengevat onder het motto 'devotioneel ritueel'. Vraag is nu of
ook het gregoriaans en het repertoire van jongerenkoren zich kenmerken door
kwaliteiten van devotioneel ritueel. Over de openheid ten aanzien van beteke-

nisgevingen, 6611 van de kwaliteiten van devotioneel ritueel, heb ik hierboven
reeds een en ander gezegd. De overige kwaliteiten komen hieronder ter sprake.

E6n van de kwaliteiten van Taiza als devotioneel ritueel is 'lichamelijk-
heid' of 'zintuiglijkheid'. Op dit vlak zijn er geen overeenkomsten met de
bestudeerde jongerenvieringen (die primair verbaal zijn), wel met het gregori-
aans. De zangers van SCA staan en buigen tijdens de vespers, zij spelen met
ernst een ritueel spel. In hoofdstuk 4 hebben we dit rituele spel gethematiseerd
in het kader van de omgang met traditie: de zangers van de SCA sluiten zich
aan bij de traditie van monniken en gedragen zich tijdens de vespers ook als

zodanig. Het rituele spel intensiveert zowel voor de zangers als voor de luiste-
raars-kerkgangers de participatie, zo hoorden we de zangers zeggen. Het ritu-
ele spel verbindt de zangers niet alleen met de traditie van kloosters en mon-
niken, maar legt ook een verbinding tussen de stem en de rest van het lichaam.

Zingen is altijd een activiteit waarbij het lichaam actief betrokken is, maar
door het rituele spel wordt dit geintensiveerd. Er is overigens ook een belang-
rijk verschil tussen de lichamelijkheid van de Taiztvieringen en die van de ves-
pers van de SCA. In de Taizdvieringen worden de zintuigen en het lichaam

erbij betrokken door het gebruik van iconen, licht (kaarsen), klank en door het
zitten op de grond. De viering is echter enigszins statisch doordat de partici-
panten gedurende de hele viering op de grond zitten. In de gregoriaanse ves-
pers worden ook de zintuigen en het lichaam erbij betrokken (kaarsen, wie-
rook, staan en buigen), maar hier is voor wat betreft de zangers sprake van
beweging en spel.

De verhouding tussen gemeenschap en individu, een tweede kwaliteit van
devotioneel ritueel, heeft vooral betrekking op de grote ruimte die wordt gege-
ven aan het individu. Ook al wordt het ritueel in een gemeenschap voltrokken,
het individu  is vrij om elementen van het ritueel  af te houden dan wel op eigen
wijze toe te eigenen. In Taiz6vieringen zijn allen participant, allen nemen deel
aan de viering, aan de zang en de stilte. Tegelijkertijd is de druk op het indivi-
du om te participeren niet groot: wie even niet wil zingen, kan stil zijn en later
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weer zijn of haar stem invoegen in het geheel. Voor de zangers in een gregori-
aanse schola of een jongerenkoor is dit niet mogelijk: de koorcultuur vereist
actieve participatie, niet zingen is geen optie. Tegelijkertijd wordt er bij deze
twee loci van de luisteraars-kerkgangers weinig verwacht. Soms mogen ze
meezingen, maar belangrijk is dat niet voor de voortgang van het ritueel.
Bezien vanuit de schola of het jongerenkoor ligt het accent op gemeenschap,
bezien vanuit de luisteraars-kerkgangers op het individu. Voor hen kan het bij-
wonen van bijvoorbeeld gregoriaanse vespers een devotioneel ritueel zijn,
waarin veel valt te zien (ritueel spel, ruimte) en te horen (de zang door de scho-
la) en waar het individu centraal staat (toe-eigening, personal meaning)

Ten slotte de kwaliteit eenvoud en de ervaring van schoonheid. Eenvoud
hebben we met name uitgewerkt in de zin van 'reductie', die in de
Taizdvieringen onder andere resulteert in een lange stilte. Zowel de orde van
dienst als de inrichting van de ruimte zijn gereduceerd tot wat wezenlijk is om
te kunnen vieren. Alles is gericht op het creeren van rust en stilte, op het schep-
pen van voorwaarden om te komen tot gebed. Bij de twee andere loci is reduc-
tie in deze zin niet traceerbaar. Zowel bij het gregoriaans als bij de jongeren-
koren is eerder sprake van uitgebreidheid: het gregoriaans kent doorgaans een
veelomvattende orde van dienst en is ook als muzikale vorm complex; jonge-
renvieringen kenmerken zich door een veelheid aan teksten en gezangen die
uitgebreid en complex kunnen zijn. Een overeenkomst tussen de ervaring van
schoonheid voor wat betreft de Taiz6vieringen en het gregoriaans is er wel. In
hoofdstuk 5 (Taiza) schreef ik hier al over, met name vanuit schoonheid als
contrastervaring. De schoonheid van het gregoriaans wordt in belangrijke
mate bepaald door de alteriteit die gedragen wordt door de band met traditie
en verleden. Op analoge wijze ervaren de participanten aan de Taizdvieringen
deze als 'mooi' door de eenvoud die contrasteert met zowel de complexiteit
van het leven van alledag als de uitgebreidheid van de parochiBle kernliturgie.

7.1.2     Kwaliteiten van  marginale  ritueel-muzikale  repertoires
De drie bestudeerde loci hebben elk hun eigen kwaliteiten. In de drie dossiers
keren echter ook enkele kwaliteiten terug die de loci gemeen hebben. In deze
tweede ronde ga ik in op deze gemeenschappelijke kwaliteiten (dominante,
terugkerende trends), vanuit het vermoeden dat zij ons op het spoor zetten van
de liturgische inculturatie. Achtereenvolgens komen aan bod: muzikaliteit,
mogelijkheden tot participatie en vindplaats van identiteit.

7.1.2.1   Muzikaliteit
De drie loci die in deze studie centraal staan, kenmerken zich door een eigen
ritueel-muzikaal repertoire. Muziek is een belangrijke bindende factor. De
zangers - ik heb me in deze studie in hoofdzaak tot hen beperkt, maar de waar-
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nemingen gelden ten dele ook voor de andere participanten - hebben voor het
betreffende repertoire gekozen, het is hun muziek, vertrouwd en eigen. De
muziek bepaalt niet alleen voor een belangrijk deel de identiteit van het ritu-
eel, maar is ook onderdeel van de identiteit van de zangers.

Het bewust kiezen voor een muzikaal repertoire maakt deel uit van wat
Frans Jespers omschreef als het zoeken naar gelegenheden om het eigen geloof
te verdiepen.5 Jespers, ik haalde hem reeds aan in hoofdstuk 3,« spreekt van de
tendens om steeds meer delen van de liturgie op te vatten als gelegenheidsli-
turgie, als bijzondere en aan speciale groepen aangepaste vieringen. Dit geldt
niet alleen voor vieringen bij bijzondere gebeurtenissen en kernmomenten op
de levensas, maar ook voor de zondagsliturgie die zich steeds meer richt op
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, kinderen) en steeds vaker aan

(muzikale) gelegenheidskalenders onderhevig is (bijvoorbeeld: eenmaal per
maand gregoriaans, laatste zondag van de maand jongerenviering enz.).
Liturgie moet een gelegenheid zijn om geloofte verdiepen, om geraakt te wor-
den, om op spiritueel niveau gevoed te worden. Daarbij hoort een ritueel-muzi-
kaal repertoire dat is toegesneden op de behoeften van de aanwezige partici-

panten.
De keuze voor een specifiek muzikaal repertoire is - impliciet dan wel

expliciet - ook kritiek op de gangbare liturgische muziek. Met andere woor-
den: het gekozen repertoire bezit kwaliteiten die men mist in het ritueel-muzi-
kale repertoire van de kernparochie. Buiten wat gangbaar, voorgeschreven of
opgelegd is, kiest men, in de marge, voor muziek waarbij men zich thuis voelt,
die niet vervreemdend werkt, maar als aangenaam en verdiepend ervaren
wordt. Kenmerkend voor de drie bestudeerde marginale repertoires - gregori-
aans, Taiz6gezangen en muziek van jongerenkoren - is dat het accent ligt op
de muziek. Zij zijn in de eerste plaats muziek, klank en sound:

De aandacht voor de eigen taal van muziek past bij een culturele dynamiek
die zoekt naar beleving en emotie. De Duitse socioloog Gerhard Schulze heeft
onze cultuur aangeduid als 'Erlebnisgesellschaft'.' We leven in een belevings-
cultuur, waarin producten, diensten en plaatsen niet worden beoordeeld op hun

' E Jespers, Gelegenheidsliturgie van en voor kader van de Vrouw- en Geloofbeweging
gelegenheidsgelovigen. in: Tijdsc·,hrift voor vooral composities die zich kenmerken door

h'tu,xie 84 (2000) 339-348. Idem, Gelegen- een inclusief taalgebruik en het zoeken naar

heidsgelovigen. Bewust genieten van genereu- nieuwe Godsbeelden. Het accent ligt niet op
ze tradities, in: Te'dschrift voor theologie 40 de muziek, maar op de taal. Zie onder andere:

(2000) 111-121. Idem, Gelegenheidsmuziek W Krist en M. Blakenburg, Van God weg of
voor gelegenheidsgelovigen. in:  GB 123 een omweg? Nieuwe teksten op nieuwe
(1999) 67-70. muziek voor kerk (liturgie) en wereld (con-

«Zie p 113vv cert), in: GB 128 (2004) 83-89.

' G. Schulze, Die Erlebnisgesellschajt.- Dit is niet vanzelfsprekend. Zo zien we in de Kultursoziologie  der  Gegenwart.
vieringen die georganiseerd worden binnen het Frankfurt/New York  1993.
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functionele belang, maar op hun symbolische waarde, identiteit en belevings-
waarde. Ze moeten vooral 'spannend' zijn, afwisseling ofjuist rust bieden, een
gevoel van oorspronkelijkheid of een 'kick'. Een intellectueel-reflectieve hou-
ding is ingewisseld voor een emotionele, individueel-esthetische houding.
Centraal staat de vraag: 'Wat doet dit mij?'

Ook ten aanzien van de religie is deze veranderde houding traceerbaar.
Terwijl de georganiseerde godsdienstigheid in Nederland terugloopt, bloeit
daarbuiten de zogenoemde 'nieuwe religiositeit'.' Deze nieuwe religiositeit
wordt gekenmerkt door een persoonlijk gekleurde hunkering naar heelheid of
verzoening. Het accent is verschoven van een op dogma's gebaseerde kerkelijke
leer naar een subjectief te beleven spiritualiteit.'  De nieuwe religiositeit is een
op ervaring en beleving gerichte omgang met 'het hogere' in de werkelijkheid."

Deze algemeen culturele ontwikkeling is niet voorbijgegaan aan de liturgi-
sche muziek, ook hier zien we een toenemend verlangen naar beleving en
emotie. Dit verlangen manifesteert zich vooral in marginale ritueel-muzikale
repertoires en in mindere mate in het gangbare aanbod van de kernparochie. In
de marge, zo is gebleken, kan muziek ten volle haar eigen taal spreken. Het
gregoriaans en de muziek van Taizt zijn voor alles (samen-)klank, de tekst is
secundair." Ook bij het repertoire voor jongerenkoren is de muzikale taal
dominant, al speelt ook de tekst een belangrijke rol doordat deze, op vergelijk-
bare wijze als de gesproken teksten, de ervaringen en ideeBn van jongeren ver-
woorden."  In  de  kernparochie  krijgt de musica minder ruimte, doordat een
huiver voor de eigen taal van muziek, voor emoties en het daarmee gepaard
gaande subjectivisme diep geworteld is in het kerkelijk spreken en beleid inza-
ke liturgische muziek. Door de geschiedenis heen hebben kerkelijke leiders
meerdere malen gewaarschuwd tegen al te hoog oplopende emoties in de kerk-
muziek.'+ Zo wees de huidige paus Benedictus XVI, toen nog kardinaal

'Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, 193, 186: 'Overdracht van geloof langs cogni-
Hunkering naar heelheid. Het nieuw-religieu- tieve weg past niet meer goed binnen de bed-
ze veriangen naar een authentiek bestaan. ding van onze cultuur, die vooral om toe-eige-
's-Hertogenbosch 2000. Reacties op deze bro- ning vraagt op een emotioneel en existentieel
chure: Reacties op nieuwe religiositeir L 11 en niveau.

/U. 's-Hertogenbosch 2001, 2003. Zie ook: A. Vernooij, Heeft de mis een muzikaalA. van Harskamp, Het nieu ·-religi'euze ver-
hoogtepunt?, in:  GB 122 (1998) 25-32.  Idem,langen. Kampen 2000.
Gregoriaans rond 2000. in: TvGreg 24 ( 1999)

"' S. Hellemans, De katholieke kerk in 2-11.

Nederland  1960-2020. Van volkskerk naar , Frans Jespers zegt over jongerenliturgie:keuzekerk, in: S. Hellemans e.a. (red.), Een
kerk met toekomst? De katholieke kerk in 'lezingen en gebeden recht uit het hart, liede-
Nederland /960-2020 (Utrechtse studies 4).

ren met getuigende teksten. gevoelvolle melo-

Zoetermeer 2003,9-39,23-24. dieen en harmonieen.' (E Jespers, Wordt er
over twintig jaar anders gezongen dan  nu?. in:" G.  Heitink, Van buiten naar binnen denken. GB 121 (1997) 157-161.159).

Op zoek naar een open kerk, in: G. Heitink en '+ A. Vernooij, De eeuwig zoete bekoring: overH. Stoffels (red.), Niet zo 'n kerkgange<. Zicht ratio en emotio  in de kerkmuziek, in:  GB  120op buitenkerkelijk geloven. Baarn 2003. 173-
(1996) 199-211.
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Ratzinger, tijdens zijn openingstoespraak bij het achtste internationale kerk-
muziekcongres in  1985  te Rome lichamelijkheid en subjectiviteit van muziek
af als onwaardig voor de liturgie." Ook kerkmusici hebben moeite met muziek
die voorkomt uit de belevingscultuur. Zo schrijft Willem Marie Speelman:

De populaire belevingscultuur is een realiteit waar we als kerkmusici al langer
tegen aanlopen. We hebben er een hekel aan, omdat het onze muziek niet is.
En misschien is er ook wei de huiver voor een teveel aan beleving, of een
teveel aan lichamelijkheid. 16

De ruime aandacht voor emotie en beleving, die kenmerkend is voor onze cul-
tuur en voor wat betreft de ritueel-muzikale ontwikkelingen zich vooral in de
marge manifesteert, is echter ook in het gangbare aanbod van de kernparochie
onontkoombaar - zo laat een blik in de recente geschiedenis van de liturgische
muziek zien. In de vernieuwingen van de liturgische muziek na het Tweede
Vaticaans Concilie lag het accent hoofdzakelijk op de tekst, zoals al beschre-
ven  is in paragraaf 3.1.4. De muzikale genres en stijlen werden vanuit de tekst
bepaald. Gaandeweg, met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw,
ging  de  taal  van de muziek steeds  meer een eigen rol spelen." Het verlangen
hiernaar is overigens nooit helemaal weggeweest. Op veel plaatsen zijn koren
meerstemmige missen blijven zingen; het hardnekkige voorbestaan van de
oude ordinaria wijst op het gemis aan musica" en kunnen we zien als verzet
tegen het officiele liturgisch-muzikale beleid, dat lange tijd gericht was op ver-
nieuwing van het repertoire op basis van criteria als liturgische functionaliteit
en tekstdeclamatie. Thans zien we dat deze criteria meer en meer losgelaten
worden en het accent ook in de liturgie van de kernparochie steeds meer komt
te liggen op de musica, op de eigen kwaliteiten van de muzikale taal. De
muziek van Taiz6, en recent de vergelijkbare sound van Iona, wint ook in de
zondagsliturgie terrein; het gregoriaans heeft zich in sommige geloofsgemeen-

" 1 Ratzinger, Liturgie und Kirchenmusik. ook K. van Setten, Spreek onder elkaar in lof-
Erdffnungsvortrag beim VIII. Internationalen zangen. Een belichting van de onlangs ver-
Kirchenmusikkongress, Rom, 1985, in: schenen 'Evangelische Liedbundel', in:
Musica sacra 106 (1986) 3-12. In algemene Eredienstvaardig 16 (2000) 152-155.
zin is Ratzinger negatief over het muzikaal

' A. Vernooij, Het project 'Scheppendeeigene van onze cultuur. Zo duidt hij popmu- Geest', in: GB 121 (1997) 214-220. Zie ook:ziek aan als muziek 'die freilich nicht mehr Idem, Liturgie en Vrouwe Musica,  in:  GB  1 1 6
vom "Volk" (Pop) im alten Sinn getragen. son- (1992) 94-104dern dem Phinomen der Masse zugeordnet ist,
industriell hergestellt wird und letztlich als ein " A. Vernooij, Het gezongen Ordinarium:
Kult des Banalen bezeichnet werden muB.' slechts wisselgeld naar de koren?, in:
Zie:  J. Ratzinger,  Der  Geist  der  Liturgie. Eine #rkinap voor liturgie 23 (1989) 223-232.
Einfuhrung Freiburg enz. 2000,127. Idem, Het gezongen Ordinarium en de ver-

' W.M. Speelman. De lichamelijkheid van de nieuwing van de liturgie, in: GB  114 ( 1990)

kerkmuziek, in: GB 128 (2004) 67-76,67. Zie
7-16.
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schappen, ondanks het accent op de Nederlandstalige liturgie, opnieuw een
vaste plaats op het liturgierooster verworven en wordt, mede onder invloed van
de Oude Muziek Beweging, gewaardeerd en gekoesterd. De muzikale sound

van de jongerenkoren (in hoofdstuk 6 getypeerd als soft popmuziek) horen we
steeds meer in vieringen bij bijzondere gebeurtenissen en kernmomenten op
de levensas. 19

Door de aandacht voor de eigen taal van de muziek is voor wat betreft de
betekenisgeving het accent verschoven van de componist naar de luisteraar.
Het gaat steeds minder om datgene wat door de componist bedoeld wordt, als
wel om de betekenissen die door de luisteraar worden toegekend. Het accent
verschuift van de benoeming naar de toe-eigening, van voorgeschreven orde
(liturgische functionaliteit, het juiste genre op de juiste plaats, tekstdeclama-
tie) naar subjectief beleefde werkelijkheid (emotionaliteit, betekenisgeving op
het niveau van de participanten). Steeds meer zoeken participanten aan litur-
gische vieringen (en aan andere vormen van ritualiteit) naar muziekgenres die
kunnen functioneren als een hermeneutisch open ruimte; genres die, ondanks
alle vooropgezette bedoelingen van componisten, liturgisten en kerkmusici,
mogelijkheden bieden voor eigen, individuele of in de gemeenschap gewortel-
de betekenisgevingen.:° Deze ontwikkeling, die algemeen is, heeft zich met
name voorgedaan in de ritueel-muzikale repertoires in de marge en dringt van-
uit de marge meer en meer door in de liturgie van de kernparochie.21
Muzikaliteit in de zin van dominantie van de muzikale taal, is de eerste en op
de voorgrond tredende kwaliteit van de bestudeerde marginale ritueel-muzika-
le repertoires. 22

Is het mogelijk in algemene zin iets te zeggen over de muzikaliteit als kwa-
liteit van de bestudeerde marginale ritueel-muzikale repertoires? Ik wil me
met betrekking tot deze kwestie terughoudend opstellen: de drie repertoires
hebben elk hun eigen muzikale kenmerken die in de voorgaande hoofdstukken
geanalyseerd zijn. Deze kenmerken zijn niet onder 66n noemer samen te bren-
gen. Er is echter 66n punt waarin ze overeenstemmen. Aan het slot van hoofd-

K. Pannekoek, Het vocaal ensemble Panta ' Anton Vernooij heeft ook gewezen op de
Rhei. in: Inzet 30 (2001) 106-110. keerzijde van deze ontwikkeling: het gevaar

van sentimentaliteit: 'Een deficit van de huidi-
" A. Vernooij, Criteria voor muzikale kwali- ge praktijk is, dat men gemakkelijk zijn toe-
teit, in: GB 125 (2001) 13-20. idem, vlucht zoekt tot muzikale expressies, die
Liturgische muziek en beleving. Kwaliteiten gekenmerkt worden door slappe aftreksels,
van een actueel liturgisch-muzikaal repertoire, allereenvoudigste en spanningsloze melodieen,
in:  Ibidem  128  (2004) 3-16. samenklanken en ritmes.  ( . . . )I n onze emotie-

cultuur mag de liturgisch-muzikale expressie
" G. Lukken, Rituelen in oven,loed. Een kriti- niet blijven bij bevindelijke sentimentaliteit en
sche bezinning op de plaats en de gestalte van een nieuwe melodieanzaligheid - ze mag ons
het christelijke ritueel in onze cultuur. Baarn niet laten terugkeren naar het vroegere devo-
1999,228. tielied van bijvoorbeeld de Aartsbroederschap

der Heilige Familie.' zie: Vernooij, Liturgische
muziek en beleving, 11-12.
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stuk 6 (jongerenkoren) kwamen we dit al op het spoor: de gezangen van jon-
gerenkoren functioneren binnen het betreffende rituele kader vooral als luis-
terliederen; de jongerenkoren richten zich in eerste instantie niet op samen-

zang, waarmee niet gezegd is dat samenzang is uitgesloten. Met andere woor-
den: het ritueel-muzikale repertoire vraagt van de kerkgangers-luisteraars niet
dat zij meezingen, maar dat zij luisteren; de participatie uit zich niet in het
meedoen, maar in het meemaken en beleven. Anders dan het woord 'luisterlie-
deren' doet vermoeden, gaat het niet per se om de tekst; participatie in de bete-
kenis van meemaken kan evenzeer duiden op het waarnemen en genieten van
de klank.

Voor het gregoriaans geldt dit in sterke mate, aangezien daar de tekst van-
wege het Latijn niet direct toegankelijk is. Belangrijk is hier de door Gerard
Lukken ingebrachte nuancering van het onderscheid tussen de mythische en de
schouwspelfase - ik haalde hem al aan in hoofdstuk 3:23 het luisteren naar
koorzang (gregoriaans, jongerenkoorrepertoire) kan een gezamenlijk beleefd
'mythisch' gebeuren zijn, waarin de kerkgangers-luisteraars zich aansluiten bij
het koor. De lijnen lijken vloeiender en er bestaat wellicht een soort mengvorm
tussen beide fasen.M

Bij de Taizd-gezangen is deelname aan de zang uitdrukkelijk w61 gewenst,
maar door de aard van de gezangen en met name door de voortdurende herha-

ling kan het meedoen zich op een bijna onbewust niveau gaan afspelen. Het
zingen kan leiden tot 'naar binnen keren'; meedoen en meemaken vloeien ook
hier in elkaar over. Bovendien kan het individu tijdens de viering luisteren en
zingen afwisselen;  hij  of zij kan deelnemen aan de  zang, dan weer stil zijn om
even later de stem weer in te voegen in het geheel.

7.1.2.2 Mogelijkheden tot participatie

Vanuit het voorgaande zijn we gekomen bij de tweede kwaliteit die de bestu-
deerde loci met elkaar gemeen hebben: de drie ritueel-muzikale repertoires
bieden op min of meer vergelijkbare wijze mogelijkheden tot participatie.  In
de voorgaande hoofdstukken is participatie als kwaliteit voor de verschillende
loci uitgewerkt. We hebben de bestudeerde groepen aangeduid als tribes en
sound groups: participatie wijst ook op toe-eigening of l'intdriorisation
(Chauvet) en heeft zowel betrekking op de vorm als op de inhoud van een ritu-
eel. Belangrijk is de 'openheid', de hermeneutisch open ruimten die in het
ritueel gegeven worden (gregoriaans, Taiz6), of de mogelijkheid om woord en
klank te geven aan de gezamenlijke zoektocht naar zin en betekenis (jongeren-

1 Zie p. 104. " G. Lukken, Inculturatie en liturgische
muziek, in: A. Vernooij (red.), Toontaal. De
verhouding tussen woord en toon in heden en
verleden (Meander 4). Kampen 2002,28-29.
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koren). Het is duidelijk geworden dat 'participatie' een gelaagd, complex
begrip is, dat meer inhoudt dan alleen het actief meedoen aan het ritueel (mee-
zingen, meebidden); van belang zijn ook engagement en betrokkenheid, het
meemaken. 25

Het meedoen heeft bij de diverse groepen op verschillende manieren
gestalte gekregen. Er is, uiteraard, het actieve zingen, de lichamelijke betrok-
kenheid (bij de Taizdgroepen en in de gregoriaanse vespers van de Schola
Cantomm Amsterdam), het voorlezen van een zelfgekozen tekst (jongerenko-
ren, Taiztgroep Oosterhout). Bij de jongerenkoren heeft meedoen vooral
betrekking op het begrijpen: de teksten en handelingen moeten helder zijn. 26

Wat door de jongeren niet begrepen wordt, wordt weggelaten (GoTiKo) of
door toegevoegde teksten of gezangen van uitleg voorzien (Connection).2, De
gregoriaanse koren passen de orde van dienst aan of voegen gezangen toe om
voor henzelf de muzikale inbreng interessanter te maken. De Taiztgroepen
passen de orde van dienst aan naar locale behoeften. Liturgie wordt patchwork,
men sprokkelt elementen bijeen die nodig of wenselijk zijn. Of, positiever
gezegd, men creEert een nieuw zingeheel waaraan de zangers niet alleen actief
kunnen meedoen, maar wat men ook als eigen en passend bij de concrete con-
text kan ervaren.28 Het verlangen naar een nieuw zingeheel doet een beroep op
de rituele competentie van de participanten, het proces van al handelend cree-
ren en vinden van adequate traj ecten van ritualizing of re-inventing rites.
Ronald Grimes, aan wie ik de al meerdere malen genoemde begrippen ritua-
lizing en reimention ontleen, benadrukt de noodzaak om rituelen te recontex-
tualiseren, maar wijst ook op de daarmee samenhangende problemen: 'In
search of meaningful rites, many find themselves trapped between institutio-
nalism and individualism.':' Hij pleit voor een kritische houding, voor evalua-

" Zie onder meer: A. de Keyzer. Gewijd tot Radboud Universiteit Nijmegen). Nijmegen
een heilig priesterschap. Actieve deelname 2004.18-19: 'Bij termen als "reli-shoppen",
volgens Vaticanum II en erna, in: TO dschi·i# religieus patchwork" of"bricolage" ligt de
voor liturgie 81 (2003) 266-275,273-274. nadruk erop dat mensen aan hun existentiele
Deze visie op participatie is overigens niet behoeften voldoen door als een consument, en
nieuw Reeds paus Pius X doelde in zijn motu wellicht lukraak, een oppervlakkig en onsa-
proprio Tra le sollecitudini (1903) met 'parti- menhangend zingevingssysteem bij elkaar te
cipatie' vooral op engagement en betrokken- knutselen. De term "zinzoekers" geeft aan dat
heid. deze jongeren, zowel binnen zichzelf als  in de

" Zie ook SC 34. multireligieuze samenleving, op kritische,
diepgaande en min of meer systematische

Wat dit aspect betreft staan de jongerenko- wijze, een weg zoeken met hun behoeften en
ren nog steeds in de Liturgische Beweging, die veriangens naar houvast, zin, heelheid, ver-
uit was op het inzichtelijk maken van de litur- wondering over wat er "meer is tussen hemel
gie. Zie bijvoorbeeld SC 21. en aarde", overgave aan het numineuze e.d.'
. Zie ook W. Smeets. Tegenstrg dig ongetoof " R. Gnmes, Deeply into the bone. Re-inven-
Een verkenning van geloofsontwikkeling bij n'ng rites ofpassages. Berkeley enz. 2000,
'ongodsdienstige' studenten (dissertatie 115.
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tie en ritual criticism,m 'an attitude that is wary and questioning of reinvented
as well as of traditional rites.  31

Meedoen heeft, ten slotte, ook betrekking op het voorgangerschap. Bij de
Taiz6groepen zijn alle participanten daadwerkelijk celebrant.n Bij de SCA is
de schola de voorganger; de zangers hebben bewust gekozen voor het getijden-
gebed (vespers en metten) om geen bemoeienis te hebben met priesters of
andere voorgangers. Ook bij GoTiKo is het koor de eerste voorganger: een
groot deel van het ritueel wordt door (leden van) het koor voltrokken, de pries-
ter-voorganger voegt zich hier in, heeft soms ook een actieve rol in de zang en
wordt door de jongeren als '66n van hen' beschouwd. Op dit punt doen zich
problemen voor bij het Gregoriaans Koor Ulvenhout en Connection. Er lijken
hier twee voorgangers te zijn (koor en priester/pastor), hetgeen leidt tot twee
discoursen, die soms uiteenlopen, dan weer elkaar ontmoeten. Wellicht kunnen
we deze problemen toeschrijven aan het samenkomen van enerzijds het litur-
gisch aanbod vanuit de kernparochie (de (eucharistie-)viering op zondagmor-
gen) en anderzijds een marginale ritueel-muzikale beweging met haar eigen
programma en repertoire.

Participatie in de betekenis van meemaken is in de voorgaande hoofdstuk-
ken meerdere malen ter sprake gekomen. De aantrekkelijkheid van met name
het gregoriaans en de Taizdgezangen is onder andere gelegen in de mogelijk-
heid individueel betekenissen toe te kennen. Muziek en ritueel kader dringen
geen betekenissen op, maar bieden volop kansen voor toe-eigening op het
niveau van het individu. Bij jongerenliturgie is het zoeken naar zin en beteke-
nis, zoals hierboven al gezegd, meer een collectief proces. Tegelijkertijd is dit
proces van meemaken niet grenzeloos: het gaat steeds om betekenis in context.
Deze context wordt zowel bepaald door het rituele kader, als door de aanwezi-

ge gemeenschap. Anders gezegd: de vrijheid om zelf zin en betekenis te ont-
dekken is een belangrijke kwaliteit van de in deze dissertatie bestudeerde ritu-
eel-muzikale bewegingen, maar deze vrijheid wordt begrensd door het rituele
kader en door de gemeenschap, die samenkomt rondom een repertoire en een
gedeelde interesse.

7.1.2.3 Vindplaats van identiteit

De ritueel-muzikale repertoires die in deze dissertatie bestudeerd zijn, zijn
voor de participanten een bron en vindplaats van identiteit. Het zingen in een
gregoriaanse schola of in een jongerenkoor en het deelnemen aan een
Taizdviering is meer dan een aangenaam verpozen. De gedeelde interesse in
een bepaald ritueel-muzikaal repertoire brengt mensen samen en leidt tot vor-

" Grimes, Deeply into the bone, 83-85. ' Zie ook SC 21.

" Grimes, Deep/v into the bone, 115.
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men van identiteits- en doelgroepenliturgie die de religieuze of levensbeschou-
welijke intuities van mensen bevestigen of versterken.33

Identiteit kunnen we omschrijven als het antwoord op de vraag 'wie ben
ik?' of 'wie zijn wij?'; zij heeft zowel een collectieve als een individuele
dimensie: ieder mens heeft zijn eigenheid, maar ontleent zijn identiteit ook aan
de groepen waartoe hij behoort. Zowel op individueel als op sociaal niveau
wordt identiteit vaak ontdekt in confrontatie met anderen:  door je afte zetten,
door verschil te maken, ontdek je wie je bent en wat je wilt. Tot slot heeft iden-
titeit ook een diachrone component: een mens staat op een bepaalde tijdslijn
en zoekt aansluiting bij een bepaalde traditie. Uit wat hierboven gezegd is over
participatie, zal duidelijk zijn dat bij de bestudeerde ritueel-muzikale bewegin-
gen al deze componenten aan de orde zijn: individuele en collectieve beteke-
nisgevingen corresponderen met de identiteit van respectievelijk het individu
en van de gemeenschap; daarbij hebben de zangers zich ook te verstaan met
door de traditie aangereikte rituele en ritueel-muzikale elementen. In een pro-
ces van benoeming en toe-eigening kunnen elementen vanuit de traditie onder-
deel worden van de individuele en collectieve identiteit. Waar het om gaat is
dat sound, tekst en handeling de (religieuze) intuities van ddze zinzoekers uit-
diepen. Dit proces verloopt niet meer langs de lijnen van sociale klassen of
zuilen, maar ligt op het bord van het individu. Daarmee is niet gezegd dat het
individu hierin alleen staat: hij of zij zoekt geestverwanten, sluit zich aan bij
gemeenschappen die we eerder typeerden als 'incidentele gemeenschappen 934

en die door Duyvendak aangeduid worden als 'lichte gemeenschappen'. 35

Ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie kunnen met
name dankzij hun eigen sound functioneren als vindplaats en expressie van
identiteit. Dit is een kwaliteit die hen onderscheidt van het gangbare ritueel-
muzikale aanbod vanuit de kernparochie. We kunnen dit laten zien aan de hand
van het kerkkoor (als ideaaltype) dat op zondagmorgen de zang verzorgt in de
wekelijkse eucharistieviering. Het repertoire van dit koor is divers: gregori-
aans, Oosterhuis-Oomen, polyfonie, devotieliederen, missen van Bruckner,
Haller en Perosi enzovoort. Wie ben je als zingende gemeenschap, als het
repertoire is opgebouwd uit zoveel verschillende sounds'? Zonder te pleiten
voor een exclusieve muzikale uniformiteit, wil ik toch stellen dat het het kerk-
koor (en daarmee de concreet betrokken geloofsgemeenschap) ontbreekt aan
een duidelijk herkenbare identiteit.'« Het is niet voor niets dat Anton Vernooij

" Jespers. Plaatselijke geloofsgevoelens uitzin- en  de  nieuwe meerderheid. Amsterdam 2004,
gen, 27-29. zie met name 219-222.

" Zie p. 263. " M. Hoondert en S. Groot, Kunst en welzijn.
Over liturgische muziek, koren, gemeentezang" J.W. Duyvendak en M. Hurenkamp (red.),
en kerkmusici, in: GB 128 (2004) 200-208.

Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen
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een pleidooi houdt voor een wijze van componeren en een repertoire, die her-
kenbaar en eigen zijn: de geloofsgemeenschap moet subject kunnen zijn van
haar zang en haar gelovige gevoelens kunnen uitzingen in herkenbare melo-
dieen en teksten." Anders dan Frans Jespers schrijft, hoeft dit repertoire niet
noodzakelijkerwijs eigentijds en lokaal gekleurd te zijn. De in deze dissertatie
bestudeerde loci laten het tegendeel zien: het traditionele gregoriaans en de op
de traditie gefundeerde Taiz6gezangen blijken voor velen een waardevolle
vindplaats van identiteit te zijn. Deze identiteit wordt echter niet expliciet
benoemd: beide repertoires staan open voor uiteenlopende betekenisgevingen
en passen zowel bij restauratieve hervormingsbewegingen" als bij vormen van
een meer vage of de hierboven al genoemde nieuwe religiositeit."

7.2 HET BELANG VAN MARGINALE BEWEGINGEN

Tot nu toe heb ik, samenvattend en lijnen doortrekkend, stil gestaan bij de kwa-
liteiten van de in deze dissertatie bestudeerde ritueel-muzikale bewegingen in
de marge van de parochie. In deze tweede paragraaf is de vraag aan de orde of

genoemde marginale bewegingen van belang zijn voor de liturgie van de kern-
parochie. Op de achtergrond speelt de vraag naar de inculturatie van de litur-
gie, met andere woorden: als we de vraag naar het belang van de marginale,
ritueel-muzikale bewegingen positief beantwoorden, dan dient dit belang uit-
gewerkt te worden in de richting van zowel de huidige, laat- of postmoderne
cultuur als van de identiteit van de christelijke liturgie.

Het zal duidelijk zijn dat mijn evaluatie positief is. Naar mijn idee zijn
marginale bewegingen een onmisbare factor in het doorgeven van traditie. Als
zodanig wijzen zij wegen voor de ontwikkeling van liturgie. Beide stellingen
zal ik hieronder uitwerken.

7.2.1    Traditie en ambivalentie
De groepen die we in het veldwerk hebben ontmoet, maken gebruik van wat
door de traditie (of tradities) is aangereikt (gregoriaans, Taiza) of laten een

Vernooij, Liturgische muziek en beleving. 7. " Zie noot 9. Zie verder: F. Jespers, 'Nieuwe
Jespers, Plaatselijke geloofsgevoelens uitzin- religiositeit' vraagt om weidse liederen, in: GB
gen, 33. Zie ook: E Jespers, Hoe God toe te 126 (2002) 2-8; A. van der Woerd, Weidse lie-
zingen in de eenentwintigste eeuw?, in: E. deren vragen om nieuwe religiositeit, in:
Henau en F. Jespers, Liturgie en kerkopbouw. Ibidem 68-76; M. Zagers, Liederen die nog
Opstellen acingeboden aan Ad Blijlevens iets open laten. 'Nieuwe religiositeit' en litur-
c.ss.r.. Baarn 1993, 200-211,208. gisch materiaal voor kinderkoren, in: Ibidem

114-119; K Slijkerman, Nieuwe liederen en
8 R Post, Over de historische referentie in de nieuwe vieringen, in: Ibidem 182-190.
rooms-katholieke 'Hervorming-van-de-hervor- Samenvattend en evaluerend: E Jespers,
mingsbeweging', in: ./aarboek voor limrgie-
onderzoek 20 (2004) 73-88. Liever inculturatie van muziek dan 'weidse

liedteksten. in: Ibidem 127 (2003) 12-15.
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eigen geluid horen binnen het bestaande rituele kader van de (eucharistie-)vie-
ring op zondagmorgen (jongerenkoren). Traditie en vernieuwing, kritiek op en
verbondenheid met de institutionele kaders zijn de keerzijden van dezelfde
medaille. De participanten aan de ritueel-muzikale bewegingen in de marge
van de parochie zijn enerzijds outsider. ze staan buiten het centrum en zoeken
op eigen wijze naar zin en betekenis. Anderzijds zijn ze ook insider: ze bou-
wen expliciet of impliciet voort op datgene wat vanuit de christelijke liturgi-
sche traditie wordt aangereikt en weten zo het algemeen sacrale milieu te ver-
binden met de specifiek christelijke ritualiteit.

De Tilburgse theologe Maaike de Haardt spreekt in dit verband van ambi-
valentie als belangrijke, creatieve deugd in het proces van doorgeven en ver-
nieuwen van geloof.*° De Haardt bouwt haar betoog op vanuit de Vrouw- en
Geloofbeweging, die zij plaatst in de marge van de dominante traditie van kerk
en theologie. De meeste vrouwen die in deze brede beweging participeren, zijn
lid van een van de christelijke kerken. Sommigen hebben hun kerk verlaten
zonder echter daarmee hun christelijke betrokkenheid en inspiratie af te leg-
gen. Ondanks ervaringen van vervreemding of uitsluiting is de christelijke tra-
ditie in haar taal, heilige teksten, symbolen, rituelen en ethisch appal voor de
vrouwen in de Vrouw- en Geloofbeweging toch funderend voor hun identiteit
als gelovige, theoloog, of lid van een bepaalde gemeenschap. Zij staan op
afstand van de dominante traditie en zijn tegelijkertijd betrokken.

Op vergelijkbare wijze zien we dit bij de gregoriaanse schola's, de
Taiztgroepen en de jongerenkoren: met hun eigen rituele en ritueel-muzikale
expressies staan zij kritisch ten opzichte van het liturgisch aanbod van de kern-
parochie; tegelijkertijd putten zij uit dezelfde traditie(s) en maken zij geregeld
gebruik van de infrastructuur van de parochie.

Als we de ambivalentie die verbonden is met de positie in de marge, aan-
duiden als een creatieve deugd, wat is dan de creatieve bijdrage van de in deze
dissertatie bestudeerde bewegingen aan het grote geheel van de liturgie? De
vooronderstelling die aan deze vraag voorafgaat, is dat traditie nooit statisch
is. Hierbij moeten we een onderscheid maken tussen traditie als inhoud ener-
zijds en als proces van overleveren anderzijds: Binnen de context van kerk en
theologie heeft traditie doorgaans betrekking op de kennis en verhalen, de
praktijken en gebruiken, de instellingen en organen van een bepaalde geloofs-

" M. de Haardt, Voor altijd, voor altijd... on of.lmerican women. Bloomington and
Over ambivalentie als theologische deugd, in: Indianapolis  1999. De titel  van het tweede
S. Giirtner, Bandeloos? Zoeken naar samen- hoofdstuk in dit boek luidt: 'Ambivalence as a
zijn in een individualistische cuituur. new religious virtue'
Nijmegen 2005,98-118. De Haardt baseert

" L. Boeve. Onderbroken traditie. Heeft hetzich ten dele op het werk van de Noord- christelijk verhaal nog toekomst? KapellenAmenkaanse godsdienstwetenschapster Mary 1999.21-22.Farrell Bednarowski: 71ie religious imaginati-
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gemeenschap. Traditie is synoniem met de overgeleverde geloofsinhoud en
wordt door sommigen bij voorkeur met een hoofdletter geschreven.42
Daarnaast - niet daar tegenover! - staat de betekenis van traditie als het pro-
ces van overleveren of doorgeven van geloofsinhoud, een proces dat ook wel
aangeduid wordt als 'recontextualisering'.43 Iedere gestalte van de traditie
(bedoeld is: geloofsinhoud) ligt onlosmakelijk ingebed in een specifieke his-
torische context. De wijze waarop geloofsinhoud verwoord wordt, is alleen te
begrijpen vanuit de context waarin de traditie gestalte heeft gekregen. Hieruit
Volgt:

dat bij iedere contextwijziging de christelijke traditie uitgedaagd wordt zich in

dialoog met de geldende context te herformuleren. Door de contextverschui-

ving gaat immers een stuk actualiteit van de vorige traditiegestalte verloren en
wordt aan aanspreekbaarheid ingeboet. Dergelijke recontextualisering van de
traditie knoopt tegelijk aan bij het actuele geloofsleven, de actuele geloofs-
ervaringen enerzijds, en bij de overgeleverde traditie anderzijds. Hierbij worden

nieuwe, contextueel voorhanden denkpatronen, verhaalstof, handelingswijzen
aangewend om de eigen christelijke identiteit te expliciteren.44

Traditie-ontwikkeling en recontextualisering vormen een belangrijke opdracht
voor geloofsgemeenschappen. Zij staan voor de taak op eigentijdse wijze
vorm te geven aan de in Christus geopenbaarde boodschap van Gods liefde om
verstaanbaar, geloofwaardig en relevant te blijven. In dit hermeneutisch proces
is juist ambivalentie een belangrijke factor. Vanuit een ambivalente houding
ten opzichte van de traditie en de institutionele kaders worden die elementen

opgenomen in een nieuw zingeheel die als waardevol en betekenisvol ervaren
worden door mensen in d6ze, nieuwe context. Het gaat hier om het laten
oplichten, herijken en doorgeven van elementen van de traditie die binnen de
kernparochie minder accent krijgen, om het (her-)ontdekken van kwaliteiten
die (i.c.) in de liturgie van de kernparochie naar de achtergrond verdwenen

zijn.

7.2.2   Ontwikkeling van liturgie
Bovengenoemd hermeneutisch proces dat onder meer plaatsvindt in ritueel-
muzikale bewegingen in de marge van de parochie, biedt aanknopingspunten
voor een mogelijke ontwikkeling van de liturgie. De marginale bewegingen
spelen een belangrijke rol in het doorgeven van de traditie, waarbij accenten

" Zie bijvoorbeeld: M. Gielis, Tegendraadse Theologie aan de vooravond van het derde
beschouwingen over het nut van de kerkge- millennium. Baarn 1997, 146-163.
schiedenis. in: K.-W. Merks en N. Schreurs ' Boeve, Onderbroken tmditie, 26-29.Cred.), De passie van een grensganger.

* Boeve, Onderbroken traditie, 26.
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verschuiven en vergeten of verloren kwaliteiten weer meer op de voorgrond
treden.+S Juist deze kwaliteiten kunnen liturgie opnieuw toegankelijk en rele-
vant maken voor mensen in de huidige, postmoderne cultuur.

Deze stelling werd geponeerd door onder anderen Marcel Barnard, die naar
aanleiding van het in 2004 gepresenteerde boek over liturgie in de bajes# de
diaspora (zijn aanduiding van de marge) typeerde als de norm voor parochie
of gemeente.47 Deze intuYtie vinden we ook bij de hierboven al aangehaalde De
Haardt, die vermoedt dat de positie in de marge, die kenmerkend is voor onder
meer de Vrouw- en Geloofbeweging, ook en in toenemende mate geldt voor
de positie van de christelijke traditie binnen het geheel van de westerse cultuur.
Het geloof en de religiositeit van vrouwen staat steeds meer model voor de
positie van alle christelijke geloofsexpressies.48 Ook bij onderzoek naar de reli-
giositeit van jongeren komen we deze intuitie tegen:

De religie van jongeren is niet enkel hun eigen zaak. Ze vormt een wezenlijk
onderdeel van onze cultuur. Misschien is het een voorbode van de toekomst,
misschien leert ze ons iets over de essentie van religie. (...) De geTndividuali-
seerde religie van de jeugd is niet slechts een teken van ontchristelijking, maar
kan tevens de basis zijn voor een recompositie van religie, zowel binnen als
buiten de context van de gevestigde religies.49

Met bovenstaande stelling is de beweging omgekeerd: niet de liturgie van de
kernparochie is constituerend - of zou dat moeten zijn - voor hetgeen gebeurt
in de marge, maar andersom: de marginale bewegingen geven mogelijke
wegen aan voor de ontwikkeling van de liturgie van de kernparochie. In de
marge vinden we de kwaliteiten, de thema's en de trends die de agenda van de
liturgie van de toekomst, de liturgia condenda, mede bepalen. Er is als het
ware sprake van een nieuwe Liturgische Beweging: niet deductief vanuit de

J. van der Ven, God reinvented? A theologi- (Zoetermeer  1998). Zie R  Post, De synthese in
cal  research  in  texts  and  tables. Leiden enz. de huidige liturgiewetenschap. Proeve van
1998.10:  ' ( . . . ) the signs of transformed religi- positionering van De weg van de liturgie. in:
on in today's spiritual and religious culture Jaarboek voor liturgie-onderzoek  14 (1998)
( . . . ) are taking place on the periphery of the 141-172, 166-172.
established religious communities and institu-

" De Haardt, Voor altijd, 103. Zij baseert zichtions and are not positively received by the lat-
ten let alone cultivated and reinforced.' op: R. Chopp, The power to speak. Feminism,

language, God. New York 1989, 118: '(...) as
* P. Oskamp. Overleven achter steen en staal. religion has joined women in the margins of
Vieringen en geloofsbelevingen in de bales modernity, in the realm of the private, in the
onderzocht. Zoetermeer 2004. so-called non-essential realm, women's religi-

osity comes to look more and more intuitive" M. Barnard, Overleven achter steen. Liturgie of religion itself'
voorbu de Liturgische Beweging, in:
Eredienstvaardig 20 (2004) 214-217. Al eer- J. Janssen en M. Prins, 'Let's reinvent the.4

der werd deze stelling geponeerd door Paul Gods'. De religie van Nederlandse jongeren in
Post bij de presentatie van het protestantse een Europese context. in: J'. Tiydrchri/7 over
handboek liturgie De weg van de Liturgie /ongeren 1 (2000) nr. 4.4-14, 12-13.
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institutionele kaders, maar inductief vanuit het brede, sacrale milieu waarvan
de kerkelijke liturgie een onderdeel is.'° In kleine, marginale groepen worden,
met traditionele en nieuwe elementen, sporen uitgezet naar de liturgie van de
toekomst. Marcel Barnard zegt het zo:

De normatieve en vormvaste liturgie van de Liturgische Beweging, die werd
ontdekt in de jaren zeventig en moest worden vastgehouden in de jaren tach-
tig, maar die in de jaren negentig erodeerde, is aan het begin van de eenen-

twintigste eeuw programmatisch verruild voor een liturgia condenda, een litur-
gie die in een specifieke context ontwikkeld wordt.51

Vaak worden marginale vormen van ritualiteit beschouwd als voorportaal van
de christelijke liturgie. Onlangs nog bepleitte Benedikt Kranemann dat kerken
betrokken dienen te zijn bij laagdrempelige rituelen voor 'Fernstehende und
Nichtchristen'. Naast een theologisch en diaconaal motief hiervoor is er, aldus
Kranemann, vooral de missionaire dimensie van dergelijke rituelen: via deze
weg kunnen mensen toegang krijgen tot het christelijk geloof.51 Ook Martin
LUtzel ziet in zijn boek Den Fernen nahe sein de betrokkenheid van de kerk
bij rituelen voor randkerkelijken vooral als dienst van de kerk." Gerben
Heitink echter pleit ervoor de richting radicaal om te draaien.

Of we nu spreken van 'kerk voor anderen', 'kerk voor de wereld', of missio-
nair-diaconale gemeente', het zijn allemaal begrippen die doen denken aan

een ddnrichtingsverkeer, van binnen naar buiten. In dit denken staat de kerk
centraal en wordt uitgegaan van kerkelijke be'invloeding van de samenleving.
Maar de kerk is zwak, haar invloed gering, haar positie is die van een slinken-
de minderheid. 54

"° A. Vemooij, Kerkmuziek in cultureel per-                '2 B. Kranemann, Die Wiederentdeckung des
spectief. Een blik op de kerkmuziek in het Rituals. Ein kulturelles Phiinomen in liturgie-
nieuwe millennium met het post-bellum in het wissenschaftlicher Perspektive, in: Religions-
achterhooff in:  GB  124 (2000) 4-17. Op unterricht an  h8heren  Schule 48 (2005) 24-35,
p. 7-8 signaleert Vernooij dat 'liturgisten en 30.
musici elkaar meer gaan vinden in hun zorg                 „ M. Uitze\. Den Fernen nahe sein.  Religidsevoor een authentiek liturgisch handelen, dat Feiern mit Kirchendistanzierten. Regensburgniet meer enkel uitgaat van oude vormen, 2004,186: 'lm gleichen Sinne wie die
maar van het huidig menselijk spreken en han- Gemeinde ihre Verantwortung als Trigerin derdelen. Nu derhalve de beweging niet meer van Liturgie wahrnimmt, ist sie aufgefordertbinnen naar buiten is, maar juist van buiten Feiern mit Kirchendistanzierten anzubieten.
naar binnen. Nu we opnieuw een periode van

( . . . ) Religi6se Feiern mit Kirchendistanzierten
herbronning mogen doormaken, welke echter sind im wahren Sinne 'Feiern im Vorfeld des
niet meer zoals in de jaren zestig gebaseerd is Glaubens'.'
op de uiterlijke vormen en genres van de eeu-
wenoude Romeinse liturgie, maar op kwalitei- ' Heitink, Van buiten naar binnen denken,
ten van een vergaderde gemeenschap.' 173.

" Barnard, Overieven achter steen, 216. Merk
op dat Barnard het begrip liturgia condenda
een eigen inhoud geeft.
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Het gaat er niet om de ritualiteit en ritueel-muzikale repertoires van margina-
le bewegingen om te vormen tot expressies die passen binnen het kader van de
kernparochie, maar om de marge als zodanig serieus te nemen en de daar
gevonden kwaliteiten op te nemen als leerpunten of uitdagingen voor de kern-
parochie.

71.3    Evaluatie  in het licht van de  liturgische inculturatie
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk kwam ik tot drie, algemene kwalitei-
ten die na vergelijking van de drie onderscheiden loci oplichtten, te weten:
muzikaliteit, participatie en vindplaats van identiteit. Deze kwaliteiten weer-
spiegelen, in elk geval ten dele, de huidige, laat- of postmoderne cultuur, met
name doordat ze ruimte bieden aan persoonlijke, individuele toe-eigening van
aangereikte waarden en cultuurelementen. Het postmodernisme" als onont-
koombaar milieu voor liturgie zijn we al eerder tegengekomen in deze disser-

tatie, namelijk bij het herijken van de definitie van liturgische inculturatie. Een
beschrijving van inculturatie waarin massief gesproken wordt van cultus en
cultuur, is niet langer mogelijk (zie hoofdstuk 3). We spreken nu van culturen,
die naast elkaar bestaan en elkaar eventueel beinvloeden, en zien vooral klei-
ne groepen, communities, die zich onderscheiden door eigen vormen van ritu-
aliteit en ritueel-muzikale repertoires. In deze kleine groepen vindt incultura-
tie plaats, verbonden met de performance, met het concreet vieren van liturgie.
Gerard Lukken spreekt in dit verband van adequate liturgie: vormen van ritu-
aliteit die aansluiting zoeken bij de pluriformiteit van overtuigingen en spiri-
tualiteiten in de samenleving.'« Waar het individu in zijn of haar behoeften
serieus wordt genomen, worden mogelijkheden voor participatie geschapen, in
interactie met gelijkgezinden. Oude rituelen worden hiertoe aangepast aan de
context en krijgen nieuwe betekenissen, nieuwe rituelen of rituele elementen
worden naar behoefte ingebracht. De bijstelling van de definitie van liturgi-
sche inculturatie is een poging de huidige context serieus te nemen en kunnen

"
Voor postmodernisme zie onder andere: Zie ook de opmerking van Stijn Van den

R Phan, Liturgical inculturation: unity in Bossche:  ' ( . . . ) in de theologie, en zeker in de
diversity in the postmodern age, in: K. Peck- sacramentologie, liggen premoderniteit,
lers,  Liturgy  in  a  postmodern world. moderniteit en postmoderniteit chronologisch
London/New York 2003,55-86. K. Pecklers. niet ver uit elkaar. Wellicht moeten we stellen
Hbrship. New Centuo· Theology·. London enz. dat deze drie periodes, die dan elk op hun
2003,193-212. S. Van den Bossche, Jongeren beurt paradigmatische interpretatieschema's
en liturgie in de postmoderniteit, in: J. Lam- van de werkelijkheid aanbieden. tot op van-
beds. Volksreligie, liturgie en evangelisatie daag toe elkaar overlappen.' (J. Bloechl en S.
(Nike-reeks 42). Leuven/Amersfoort 1998, Van den Bossche. Postmoderniteit, theologie
171-213. lk gebruik 'postmodernisrne' en en sacramentologie. Een onderzoeksproject
'postmodern' vooral als aanduiding van de toegelicht, in: ./aarboek voor liturgie-onder-
huidige cultuur en meng mij niet in het debat zoek  1 3  (1997) 2148,  32).
over inhoud en periodisering van het moder-

" Lukken, Rituelen in overvloed, 223-229.
nisme, laat-modernisme en postmodernisme.
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we beschouwen als een vrucht van deze dissertatie, al zal het laatste woord
over het concept liturgische inculturatie nog niet gezegd zijn.

Edn van de kenmerken van de huidige cultuur is, zoals gezegd, het wegval-
len van voorgegeven betekenissen." Voor de liturgie betekent dit onder meer
dat pastores, predikanten en andere rituele experts niet meer vanzelfsprekend
degenen zijn die geloofsinhouden duiden en uitmaken hoe geloof en leven zich
tot elkaar dienen te verhouden. S, Betekenisgeving is een zaak van het indivi-
du, of betekenissen worden in gesprek en in een gezamenlijke zoektocht
gevonden. Roy van Gils van jongerenkoor GoTiKo (Goirle) geeft aan dat jon-
geren in de liturgie vooral inbrengen wat zij zel f belangrijk vinden; het moet
in de liturgie gaan over kwesties die jongeren bezighouden.59 De stilte in de
Taiztvieringen is er 'om zelf in te vullen, je hoeft niet naar bepaalde dingen te
luisteren', aldus Menno Brouwer van de Taiztgroep Oosterhout.w Impliciet
leveren zij met hun uitspraken kritiek op de wijze waarop naar hun beleving in
de liturgie van de kernparochie betekenissen worden opgelegd

Dit zoeken naar eigen zingeving, zoals dat in de huidige culturele context
gestalte krijgt, houdt ook een risico in. Rituele repertoires dreigen gedicteerd
te worden door individuele beleving en door het verlangen naar begrijpelijk-
heid. De gezochte zingeving is steeds mijn zingeving en de rituele repertoires

dienen hieraan bij te dragen. Is er in dit zoeken naar zin en betekenis nog ruim-
te voor transcendentie, voor een breuk met het eigene?61

Door het wegvallen van voorgegeven betekenissen doen zich echter ook
kansen voor. Ik kan dit duidelijk maken aan de hand van de locus gregoriaans.
Zoals we zagen, zijn hier drie sporen te onderscheiden: gregoriaans in de litur-
gie, in liturgisch-concertante context en in concert. Deze drie sporen bestaan
naast elkaar en vloeien tegelijkertijd in elkaar over, beinvloeden elkaar; de
grenzen zijn als het ware poreus geworden. Dit heeft invloed op de verwach-
tingen van luisteraars, op de vormgeving en ook op de mogelijke betekenisge-
vingen. Was het gregoriaans vroeger exclusief gebonden aan het kader van
kerk en liturgie, nu horen we het in meerdere domeinen, ook buiten de muren
van de kerk. Daarmee is het gregoriaans voor een breder publiek toegankelijk
geworden: als muziek om te zingen en naar te luisteren, maar ook als toegang

" Van den Bossche, Jongeren en liturgie, 174: " Interview met Roy van Gils, 31 januari
'Het enige wat wij overhouden is onze vrijheid 2004.

om te kiezen.' '° Interview met Menno Brouwer, 11 juni" Pecklers, Hbrship. 198-203. R Post, 2003.

Leidende kwaliteiten in het spel. Over litur- ' A. Burms en H. De Dijn, De rationaliteit en
gisch voorgaan, in: H. Beck en R. Nauta

haar grenzen. Kritiek en deconstructieCred.j, Over leiden. Dynamiek en structuur van
(Wijsgerige verkenningen 2). Leuven enz.

religieus leiderschap. Tilburg 1999.57-80. 1986,27-33.Idem, Rol en rite: over liturgisch voorgaan. in:
Pmktische theo/ogie 26 (1999) 128-147.
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tot transcendentie. Zoals we zagen, zijn ook de domeinen van concert en litur-
gisch-concertante uitvoeringen ' sacramentabel:«1

Op analoge wijze kan dit gezegd worden van de loci 'Taizt' en 'jongeren-
koren'. De Taizavieringen staan zowel open voor expliciet christelijke, als
basaal sacrale betekenisgevingen. In jongerenvieringen wordt vaak aansluiting
gezocht bij het alledaagse, bij de kleine verhalen; vandaar uit kan gezocht wor-
den naar een algemeen sacrale of specifiek christelijke duiding.

In plaats van een scherp onderscheid te maken tussen de drie genoemde

sporen of tussen sacraal en profaan, kunnen we nu spreken van een algemeen
sacraal milieu dat kan dienen als 'humus' voor liturgie.«3 Ondanks tendensen
van desacralisering lijkt er toch steeds sprake te zijn van referentie aan krach-
ten, machten en dimensies die ons overstijgen, de referentie aan het transcen-
dente waarmee afstand genomen wordt van de banaliteit van het alledaagse.64
In dit algemeen sacraal milieu vormen de ritueel-liturgische repertoires een
continuOm, de christelijke liturgie is hierin een verdichtingsmoment. De ver-
schillende repertoires bestaan naast elkaar, zijn niet tot elkaar te reduceren,
maar hebben ieder hurt eigen waarde.65 Er is sprake van gelaagdheid en pluri-
formiteit in de ritueel-liturgische expressies. Juist in een cultuur die zich ken-
merkt door pluraliteit en fragmentatie, is deze gelaagdheid te waarderen. Een
gelaagd, pluriform aanbod biedt optimale kansen voor participatie.

Wat ik tot nu toe heb aangeduid als de 'marge', is dan niet langer de dias-
pora of de rafelrand, maar een belangrijk onderdeel van het continuum van
ritueel-liturgische repertoires. Juist de positie dicht bij de liturgie van de kern-
parochie maakt de marge tot een uiterst relevante locus: hier zoeken de parti-
cipanten opnieuw naar rituele en ritueel-muzikale repertoires die men als zin-
vol ervaart. De impulsen voor de liturgia condenda hoeven we dus niet ver te
zoeken: zij zijn te vinden in bewegingen die als het ware met '66n been in de
kerk' staan.«« Deze zoektocht levert de thema's en de ingreditnten voor een
liturgie die men in de huidige context als relevant beschouwt. De liturgie van

"  L. Boff, Kieine Sakramentenlehre. l'Eglise. Contribution & une hermtneutique
Diisseldorf 1976 (met name p. 41-49). des  sacraments en rapport avec I'kpoque  actu-
K. Depoortere, Sacramenten vieren. in: e\\e, in: Lumen vitae. Revue internationale de
Collatio,les 24 ( 1994) 363-388; 25 (1995) cat chdge et de pastorale 54 (1999) 404422.
2546 en 151-174, hier met name p. 371-375. Zie ook: R Tihon, Pour un chratien, qu'est-ce
6,                                                               qui est sacrk?, in: Ibidem, 365-376.

De aanduiding 'humus' is ontleend aan
Depoortere, Sacramenten vieren, 168-172 " R Post, Het Directorium over volksvroom-

heid en liturgie. Drie evaluerende notities, in:
- P. Post e.a.. Rituelen na rampen. Verkenning Tijdschrift  voor  theologie  44  (2004)  386-401,van een opkomend repertoire (Wleander 3).

400.
Kampen 2002,43. Rudolf Englert spreekt  van
'les valeurs sacrees des hornmes' en zoekt - Zie ook: R. Bons-Storm, Met Hn been in de
hierin naar aanknopingspunten met de christe- kerk. 16rlangen naar een kerk die verschil
luke sacramenten, zie: R. Englert, Les valeurs maakt. Gorinchem 2004.
sacrtes des homes et les signes sacrds de
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de kernparochie kan zich aan deze dynamiek, zo is mijn stelling, niet onttrek-
ken.67

7.3 PERSPECTIEVEN VOOR ONDERZOEK
EN BELEID

Deze dissertatie draagt als hoofdtitel 'Om de parochie'. Zoals gezegd in
hoofdstuk 2, klinkt hier zowel het perspectief van de marge in door ('rondom
de parochie') als de zorg om een vitale en aantrekkelijke parochie. Met betrek-
king tot dit laatste zijn er vele strategie8n uitgewerkt, die echter met name naar
binnen gericht zijn: parochies worden samengevoegd of kiezen voor intensie-
ve samenwerking met als doel het draagvlak en de participatie per parochie op
peil te houden en te kunnen blijven voorzien in voldoende inzet van pastores
en vrijwilligers.w In deze studie kijken we vanuit het ritueel-muzikale en ritu-
ele perspectief: wat kan de kernparochie leren van de in deze dissertatie bestu-
deerde marginale ritueel-muzikale bewegingen? Ik vat hier enkele lijnen van
het onderzoek samen in vijf aandachtspunten of spanningsvelden, bij wijze
van uitdaging aan onderzoekers en beleidsmakers inzake liturgie en liturgische
muziek.«9

Ten eerste is er de vraag naar de invulling van het concept 'gemeenschap'.
Hoe is de verhouding tussen de flexibele, incidentele gemeenschappen, die
ontstaan rondom bepaalde ritueel-muzikale repertoires, en de doorgaans terri-
toriaal gebonden, liturgische gemeenschap in de kernparochie? Jan Hendriks,
voormalig hoofddocent kerk- en gemeenteopbouw aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, spreekt van de kerk als herberg. In zijn parochiemodel opteert hij
voor een uitnodigende en open gemeente, die zich niet alleen richt op de bin-
nenkerkelijke, steeds kleiner wordende groep, maar nadrukkelijk ook op de

'- R Post. Barbara. Job en de Betuwelijn. devoties te kijken, maar ook omgekeerd: van-
Actuele notities over liturgie, devotioneel ritu- uit het maatschappelijk milieu naar kerk en
eel en Schrift. in: M. Barnard e.a. (red.), liturgie.'
Letter en feest.  In gesprek met  Niek Schuman
over bgbel en liturgie Zoetermeer 2004,129- " S. Harperink, De verandering van het paro-

142,137-139. Zie ook: Idem, Actueel panora- chielandschap. Samengaan en samenwerking
van parochies, in: Erasmusplein 16 (2005) nr.ma van ritueel-liturgische inculturatie en parti-
2,5-7.

cipatie in Nederland: schets en perspectief, in:
3. Lamberts (red.), De actieve deelname aan " Zie ook: K. Vanhoutte, Spanningsvelden in
de  liturgie  herbekeken.  Honderd jaar na Pius verband met liturgie. Een uitnodiging tot
X en veertig jaar  na  het  Concilie UNikE-reeks gesprek, in: TVdschri  voor hturgie 89 (2005)
50). Leuven/Voorburg 2004,41-79,77: 'Als 170-179. Vanhoutte noemt zes spanningsvel-
eerste is er de stap om christelijke kerkelijke den die in grote lijnen overeenkomen met de
kernliturgie niet geisoleerd te zien ( . . . ) . in deze dissertatie genoemde aandachtspunten.
Belangrijke grondhouding voor liturgische Aanvullend wijst Vanhoutte op de spanning
beleidsmakers, liturgen, liturgisten is nu om de tussen woord en symboolhandeling. Zijn ver-
zaak ook om te draaien: niet vanuit de kernii- trekpunt is overigens de liturgie van de kern-
turgie  naar de samenlevin,en haar riten en parochie.
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schare daaromheen.m Ik zie zijn benadering als vruchtbaar, maar constateer
tegelijkertijd het gevaar van een vooral diaconale en missionaire houding
waarbij er uiteindelijk toch sprake is van eenrichtingsverkeer gericht op de
binnenkerkelijke gemeenschap. Ik wil ervoor pleiten dat vanuit parochies klei-
ne groepen (cellen, communities") gevormd, gesteund en gekoesterd worden,
als zelfstandige uitingen van kerk. Juist in dergelijke kleine groepen kunnen
individuele geloofservaringen gedeeld worden.'2 Van belang is dat deze groe-
pen in een groter verband staan; dit kan de parochie zijn (een netwerk van
groepen), maar ook een bredere beweging, zoals de verbondenheid met Taiz6
of de jaarlijkse ontmoeting van jongerenkoren in Rijsbergen. Ritueel-muzika-
le repertoires blijken goed in staat te zijn grotere verbanden te crearen.

Ten tweede is er de kwestie van het transcendente karakter van de indivi-
duele en collectieve betekenisgevingen. Gaat het bij de gregoriaanse schola's,
de Taiztgroepen en de jongerenkoren (nog) om God?" In het licht van de hier-
boven geconstateerde vervaging van de grenzen tussen het profane en het
sacrale wil ik me in deze kwestie terughoudend opstellen en niet te snel met
een oordeel komen.74 In algemene zin kunnen we een onderscheid maken tus-
sen (1.) seculiere betekenisgevingen, waarin geen verwijzing naar transcen-
dentie voorkomt, (2.) basaal sacrale betekenisgevingen waarin verwezen wordt
naar een hogere of diepere kracht die echter niet nader gespecificeerd of
benoemd wordt, en (3.) religieuze betekenisgevingen waarbij het heilige ver-
bonden wordt met een specifieke religieuze traditie. De betekenisgevingen lig-
gen niet van tevoren vast; wat mensen als heilig ervaren en hoe zij dit benoe-
men, is afhankelijk van het individu en van de context.73 Hiermee is nogmaals
aangegeven dat de grenzen tussen het profane en het sacrale relatief zijn.

1. Hen(triks, Een vitale en aantrekkelijke -' Heitink. Van buiten naar binnen denken,
gemeente. Kampen  1990. Idem, De gemeente 191:   'Openheid  is niet grenzeloos  maar  bena-
als Herberg.  Een concrete Utopie Kampen drukt de behoefte aan een herkenbare identi-
1999. idem, Op weg naar de Herberg teit.'

Bouwen aan een open kerk. Kampen 2002. " M. de Haardt, Opgraven en vormgeven.Idem (red.). Kijken met andere ogen. Een Alledaagse sacramentaliteit, in: A. Berlis e.a.
rondreis langs open en gastvrije kerken. tred.). Overgeleverd aan de toekomst.
Kampen 2004. Website: www. opwegnaarde- Christelijke traditie in een na-traditionele tijdherberg.nl. Zie ook: R Post, Re-inventing litur-

(DSTS-cahier 10). Nijmegen/Zoetermeergical music. Jan en Peter Hendriks en de Open 2001.63-80,77.Kerk-beweging, in: M. Hoondert e.a. (red.),
Door mensen gezongen. Liturgische muziek in " Het onderscheid in seculiere, basaal sacrale
portretten (Meander 7). Kampen 2005,302- en religieuze betekenisgevingen heb ik ont-
317. leend aan coliega promovenda Goedroen

Juchtmans die onderzoek doet naar rituelen
B. 'Lee, e.a., The Catholic Experience of thuis (Theologische Faculteit Tilburg). ZieSmall Christian Communities. New

York/Mahwah 2000, ook:  M.  Evans, The Sacred: differentiating,
clarifying and extending concepts, in: Revi'eM

" A. Hoenkamp-Bisschops, De toekomst van of religious research 45 (2003) 3247.
de kerken, kerkopbouw en wat de kerken kun-
nen leren van vormings- en bezinningscentra,
in: Praktische theologie 17 (2000) 3547.                                     w



EVALUATIE EN PERSPECTIEVEN 365

Negatief is dat niet, zo lezen we bij de filosofe Karin Melis, die naar aanlei-
ding vanhetboek Het woord is geest geworden. Filosofie van de secularisatie
van de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo schreef: 'Het wegvallen van de strik-
te scheiding tussen het profane en sacrale wordt (...) toegejuicht als een meer

waarachtige kans om de nabijheid van de Allerhoogste in de alledaagsheid van
het bestaan te kunnen proeven."« Met andere woorden: er is meer God dan wij
denken" en 'eredienst' is breder dan het traditionele liturgisch aanbod van de

kernparochie. Ik zie hierin een aansporing de marge als zodanig serieus te
nemen en te beschouwen als onderdeel van een breed en gelaagd ritueel-litur-
gisch aanbod, dat aansluiting zoekt bij de vele spiritualiteiten die in onze cul-
tuur voorhanden zijn.

Ten derde is er de kwestie van de kwaliteiten. Zoals we hebben gezien, ken-
merken de bestudeerde ritueel-muzikale bewegingen zich door kwaliteiten, die
ten dele eigen zijn aan de locus, ten dele elkaar overlappen. Steeds gaat het om
kwaliteiten die de participanten aan de betreffende beweging missen in het
gangbare liturgisch aanbod van de kernparochie. Hierdoor wordt de liturgie
van de kernparochie uitgedaagd tot ritual criticism en eventueel nieuwe vorm-
gevingen. Met name kwaliteiten als muzikaliteit, lichamelijkheid en zintuig-
lijkheid, meer ruimte voor het individu, ruimere mogelijkheden voor identifi-
catie, ruimere aandacht voor de 'kleine verhalen' en de sacramentaliteit van
het alledaagse dringen zich op. De huidige cultuur vraagt om rituele en ritu-
eel-muzikale expressies met voldoende hermeneutisch open ruimten. Van
belang zijn met name stilte, gezangen met veel herhalingen, muzikale vormen
waarin de klank voorop staat. Dankzij genoemde kwaliteiten kunnen wellicht
de processen van vervreemding en verkerkelijking omgekeerd worden.

Dominante kwestie in het kader van deze dissertatie is de vraag naar de
ontwikkeling van ritueel-muzikaal repertoire. In het voorliggende onderzoek
hebben we twee belangrijke, met elkaar samenhangende ontdekkingen
gedaan. Ten eerste moet de muziek die gezongen wordt in een viering, passen
bij de (gezochte) identiteit van de participanten. Geloofsgemeenschappen
doen er goed aan een liturgische en ritueel-muzikale identiteit en spiritualiteit
te ontwikkelen, waarbij mensen met eenzelfde interesse zich kunnen aanslui-
ten (tribalisering). Geloofsgemeenschappen zouden zich kunnen ontwikkelen
tot sound groups, of zouden meerdere, onderscheiden sound groups kunnen

herbergen. Ten tweede moet de muziek niet in de eerste plaats uitnodigen tot
meedoen, maar vooral tot meemaken, tot engagement en betrokkenheid.
Anders gezegd: muzikaliteit en spiritualiteit dienen elkaar wederzijds te

-' G.Vanimo, Het woord is geest geworden. - Zo luidt de titel van een boek van Frans
Filosofie van de secularisatie. Kampen 2003. Maas: Er is meer God dan we denken (Cahiers
Bespreking door K. Melis gelezen op: voor levensverdieping 53). Averbode/Kampen
www.tempora.nu (12 februari 2004). 1989.
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bevruchten.-' Bij de bestudeerde ritueel-muzikale bewegingen lijkt er sprake
van evenwicht: de muziek 'werkt', weet mensen aan te spreken en met elkaar
te verbinden, is inspirerend en voedend. De grote verschillen tussen de drie
ritueel-muzikale repertoires in stijl en genre geven al aan dat het niet mogelijk
is precieze criteria aan te geven: welke muzikaal genre 'werkt' is afhankelijk
van de participanten aan het ritueel en van de context. Duidelijk is wel dat de
aspecten van de musica niet veronachtzaamd mogen worden. Klank (harmo-
nie, ritme, dynamiek) blijkt een belangrijk aspect van ritualiteit te zijn.

Ten vierde is er de vraag naar continuYteit en discontinuReit, naar de ver-
houding tussen traditie en vernieuwing. Deze kwestie is, vanuit verschillende
insteken, al meerdere keren ter sprake gebracht in dit proefschrift." Hier kun-
nen we er, in samenhang met het voorafgaande, aan toevoegen dat het van
belang is steeds na te gaan hoe nieuw ontdekte kwaliteiten samenhangen met
(elementen uit) de traditie. Gaat het daadwerkelijk om vernieuwingen of gaat
het om het plaatsen van andere accenten? Is er sprake van onttraditionalisering
of retraditionalisering? De systematisch theoloog Stephan van Erp stelt in dit
verband dat het geenszins het geval is dat onze huidige samenleving zich ont-
doet van tradities: oude tradities worden weer van stal gehadd en nieuw leven
ingeblazen, nieuwe tradities ontstaan. Er vormt zich niet zoiets als een tradi-
tieloze samenleving."' Het vraagt creativiteit van voorgangers en theologen,
die schatten uit de traditie op te delven die van betekenis zijn voor mensen in
de huidige, postmoderne context. Wat de christelijke traditie en liturgie onder
meer kan inbrengen in de huidige rituele dynamiek is 'anamnetisch verband'.
Veel nieuwe. opkomende vormen van ritualiteit zijn evenementieel van karak-
ter: het gaat om de ene, unieke en onmiddellijke ervaring. De ritualiteit blijft
dan staan bij het hier en nu. De christelijke liturgie biedt een ordenend kader.
waarin verleden, heden en toekomst met elkaar in verband gebracht worden. .]

Het is de kunst en de uitdaging niet volledig in te zetten op 66n van de polen,
maar de spanning uit te houden. Het gaat om verleden dn heden, traditie an
vernieuwing, ritueel als gewoonte en steeds nieuw te creEren performance.

' M. Ploeger. Spiritualiteit in taal en klank, in:            »' S. van Erp, Een nieuwe hemel op aarde? De
Eredienstraardig 11 (2001) 28-30. opkomst van virtuele tradities in cyberspace,
Spiritualiteit kan als voigt gedefinieerd wor- in: Berlis. Overgeleverd aan de toekomst, 99-
den: 'Spiritualiteit is het godmenselijk betrek- 117,102-103.

kingsgebeuren. dat een gelaagd omvormings- " Post, De synthese in de huidige liturgiewe-proces is.' (K. Waaijman. Spiritualiteit.
tenschap.   1 7 1.

Vbrmen, grondslagen, methoden.
Gent/Kampen 2000. met name decl 2. p c R Post. Over de historische referentie, 87-
301 w.). 88. Zie over het uithouden van spanningen in

het vieren van liturgie ook: L.-M. Chauvet. La" Zie met name paragrafen 6.3.3.7.2.1 en
7.2.2.

liturgie demain: essai de prospective. in: R de

Clerck ted.). La liturgie,  lieu thuologique.
Parijs 1999, 201-229.
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Ten v(fle is er de kwestie van het grotere verband waarin het vieren van litur-
gie geplaatst moet worden. Liturgie is geen doel op zich, maar heeft een dia-
conale, naar buiten gerichte inzet, die streeft naar een relevante aanwezigheid
van de kerk in het publieke domein. Niet voor niets eindigt het ritueel van de
eucharistie met de oproep 'Ite, missa est."' In jongerenvieringen is vaak spra-
ke van een maatschappelijk engagement: vraagstukken vanuit de leefwereld
van jongeren worden ingebracht in de liturgie, doordacht en in levensbeschou-

welijk perspectief geplaatst. Bij Taiztvieringen en bij vieringen met gregori-
aanse schola's is, voor wat betreft de rituele vormgeving, weinig te merken van
een diaconale inzet. Andersom kan gezegd worden dat de ritueel-muzikale
bewegingen in de marge van de parochie open staan voor ieder die wil deelne-
men.84 De vespers en concerten van de Schola Cantorum Amsterdam, de
Taiztvieringen in Utrecht en de jongerenvieringen in Goirle en Den Haag kun-
nen we wellicht beschouwen als een vorm van 'culturele diaconie':" een open,
geincultureerd aanbod, gebaseerd op de christelijke traditie voor zoekers naar
zin en betekenis, rust en inspiratie.

Met bovengenoemde vijf aandachtspunten of spanningsvelden komen we tot
een besluit. We zijn deze dissertatie begonnen met de vraag naar de wijze
waarop ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie bijdragen
aan de inculturatie van de liturgie. Via een verkenning van de begrippen
'marge' en 'inculturatie' en door intensief veldwerk zijn we tot een antwoord

gekomen. We hebben de waarde van marginale bewegingen inzichtelijk
gemaakt en zijn kwaliteiten op het spoor gekomen die van belang kunnen zijn
voor de liturgia condenda. Tegelijkertijd hebben we aangegeven op welke pun-
ten er nog vragen liggen. Deze dissertatie kan aanleiding zijn tot verder onder-
zoek en tot het ontwikkelen van initiatieven in de praktijk van de liturgie.
Vooral hoop ik dat de verkenning van de loci gregoriaans, Taizd en jongeren-
koren bijdraagt aan de waardering voor deze ritueel-muzikale repertoires in
hun, zeer diverse, rituele contexten.

"  A. de Keyzer, Om voor Gods gelaat te Wij kunnen mensen weI accepteren, maar het
staan. Een expositio missae (dissertatie is voor mensen een grote stap om erin te stap-
Katholieke Universiteit Nijmegen). Baarn pen. Je merkt nu, dat als er mensen bijkomen,
1999,228. dat ze er al dichtbij staan: vanuit het jeugd-

koor, een vriend van iemand.' (interview  11u De Taiztgroep Oosterhout vormt hierop een juni 2003).
uitzondering. Menno Brouwer zegt hierover:
'We zijn altijd open geweest, maar we merken " B. Kranemann, Die Wiederentdeckung des
ook dat de groep heel hecht begint te worden. Rituals, 30.
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Zusammenfassung
Rund um die Pfarrei
rituell-musikalische Bewegungen
am Rande der Pfarrei
Gregorianischer Choral - Taizi - Jugendch6re

1    ERMITTLING DES FORSCHUNGSBEREICHS

In der heutigen Kultur ist ein wachsendes religi6ses und spirituelles Interesse
erkennbar, dennoch sind christliche Kirchen kaum in der Lage, adb:quat auf
dieses Interesse einzugehen. Einerseits sehen wir einen immer mehr abneh-
menden Einfluss des institutionalisierten Glaubens, mit der Folge, daB die
Position der Pfarrei als Konzentrationspunkt kirchlicher Prasenz in unserer
Gesellschaft immer marginaler wird anderseits stellen wir ein zunehmendes
Interesse fOr Sinngebung und Ritualitat fest. Es existiert jedoch offensichtlich
eine Kluft zwischen Nachfrage und Angebot.

Diese Arbeit sucht nach Orten, wo diese Kluft Oberbruckt wird.
Erfolgreich erscheinen hauptskhlich kleinangelegte Projekte zu sein, wo sich
vorlb:ufige oder gelegentliche Gemeinschaften bilden und der Glaubensschatz
auf die individuelle Erfahrung abgestimmt wird. Ausserhalb des regul8ren
Rahmens der Pfarrei gibt es viele Orte, wo Menschen zusammenkommen, um
gemeinsam zu feiern, oder wo in allgemeinem Sinne pastorale Nlihe und
kirchliche Prdsenz gestaltet werden. Aus der Sicht der Kernpfarrei werden jene
Orte oft als 'Marge' und 'Diaspora' betrachtet.  Dort, am Rande der Pfarrei,
begegnen wir Menschen, die wir in der Kernpfarrei weniger treffen (zum
Beispiel junge Leute), wir finden dort rituelle und rituell-musikalische
Repertoires, die im gdngigen liturgischen Angebot in den Hintergrund geraten
sind (zum Beispiel den Gregorianischen Choral), oder es gibt einen sehr direk-
ten Kontakt zwischen Schrift, Tradition und Alltagsleben. Anscheinend wurde
in der Marge erneut Anschluss zwischen Kirche und Kultur, zwischen dem all-
gemeinen rituellen Repertoire und der Liturgie gefunden. Hier ist die Rede
von Vitalitiit und Dynamik.

Diese Vitalitat kontrastiert mit der allerorts empfundenen Leere der
Kirchen. In der Pfarrei wird die Liturgie mit einer standig kleiner werdenden
Gruppe von Getreuen gefeiert, immer weniger Menschen benutzen das
Angebot der Kirchen. In Hinblick auf die Vitalitat der Pfarrei erscheint es mir
wichtig, Bewegungen und Initiativen zu erforschen, die auf vielerlei Art
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(erneut) Verbindungen zwischen Pfarrei und Kultur herstellen. Kann die
Kernpfarrei aus Randbewegungen und aus kleinangelegten Projekten, die in
ihrer Marge stattfinden, lernen? Kilnnen die Bewegungen, die in der Marge
der Pfarrei signaliert werden, Kraftlinien zur Vitalisierung der Pfarrei darstel-
len? In allgemeinem Sinne ist an diakonische Initiativen wie Zentren, wo jeder
aus und eingeht, an liturgische Experimente und an Impulse aus der charisma-
tischen Erneuerung zu denken. In dieser Arbeit entscheiden wir uns fur eine
rituell-musikalische Perspektive; einige rituell-musikalische Bewegungen am
Rande der Pfarrgemeindeliturgie werden untersucht unter Zugundelegung der
Frage: in welcher Weise tragen rituell-musikalische Bewegungen am Rande
der Pfarrei zur liturgischen Inkulturation bei? Es wurden drei musikalische
Repertoires gewUhlt (und die dazugeh8renden Ch6re oder Gruppen, in allge-
meinem Sinn als 'Bewegungen' angedeutet): als erstes und wichtigstes der
Gregorianische Choral, zweitens die Gesange von Taiza und drittens die Musik
der Jugendch8re. Die durchgenihrte Untersuchung zeigt die oft uberraschen-
den Kontextwechsel und die Oberg8nge der musikalischen Repertoires von
einem Bereich in den anderen. Diese Kontextwechsel treten sowohl von 'innen
nach auBen' (zum Beispiel das gregorianische, traditionell liturgische Reper-
toire, das in Konzertsiilen und bei Festspielen viel Publikum anzieht) wie von
'auBen nach innen' (zum Beispiel die Popkultur, die Ober die JugendchBre in
die Liturgie eindringt). Die komplexe Beeinflussung der verschiedenen
Bereiche wird durch Konzentration auf die musikalische Dimension erfasst.

2. .4RBEITSPLAN, METHODEN UND QUELLEN

In dieser Arbeit suchen wir die rituell-musikalischen Qualit en in den oben
genannten Bewegungen am Rande der Pfarrei aus der Vermutung heraus, daB
diese Qualitiiten - jedenfalls zum Teil - einen wichtigen Beitrag zur Liturgie-
'Inkulturation' im allgemeinen leisten k8nnen. Um in der Lage zu sein, in eva-
luativem Sinn Aussagen zu machen (in welchem Sinn tragen gregorianische
Scholae, Taizdgruppen und JugendchBre zur Liturgie-Inkulturation bei?), sind
zunUchst eine Beschreibung, Analyse und Interpretation notwendig. Welche
AktivitUten finden statt, wie gehen die Slinger mit der Musik um, in welchem
rituellen Kontext funktioniert die Musik, wie sprechen die Sb:nger Ober das
musikalische Repertoire und den rituellen Rahmen, welche Bedeutungen mes-
sen sie ihren Aktivitaten bei?

Diese Fragen werden im Rahmen des liturgiewissenschaftlichen For-
schungsprogramms, das mit ritual studies verbunden ist, zur Sprache
gebracht. Diese Forschung zeichnet sich aus durch eine offene und explorie-
rende Betrachtung der Liturgie als Teil eines sozialen, kulturellen, anthropolo-
gischen und rituellen Kontextes. Dazu sind vor allem ethnografische
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Forschungstechniken benutzt, eine Vorgehensweise, die in der Liturgie-
wissenschaft noch nicht oft angewandt ist. Durch Anwendung dieser
Forschungstechniken auf die Liturgiewissenschaft will diese Untersuchung
neue Wege aufzeigen und einen Beitrag zur Verringerung des sogenannten
empirischen Mangels hinsichtlich der 'Liturgie in actu' leisten. Durch intensi-
ve partizipierende Beobachtung und Interviews sind es vor allem die
Teilnehmer an den rituellen und rituell-musikalischen Repertoires selbst, die
das Wort filhren und Sinngebungen aufzeigen. Sie decodieren ihre Aktivitiiten,
die verschiedenen RitualitUtsformen; der Forschungsgegenstand wird zuerst
durch die Augen der Teilnehmer selbst betrachtet. Die ethnografischen
Beschreibungen (wir k8nnen sprechen von 'liturgischen Ethnografien'), die
sich hieraus ergeben haben und die einen GroBteil dieses Buches beanspru-
chen (das ist die erste Phase der Untersuchung: Beschreibung und Analyse),
sind anschlieBend in 'Qualitaten der Ritualitat' (zweite Phase: Interpretation)
interpretiert und Obersetzt worden. Ein nD:chster Schritt der Untersuchung ist
die Evaluation (dritte Phase). Zugrunde lag der Begriff liturgische
'Inkulturation',   wie   es   auch   in der Fragestellung   der   Fall ist. Namentlich
kommt hier die theologische, kritisch-normative Dimension dieser Unter-
suchung zum Ausdruck durch die Thematisierung von u.a. dem Zusammen-
spiel von Benennung und Aneignung, dem spannungsvollen VerhUltnis zwi-
schen Obertragener Kultur und eigenen (individuellen und kollektiven)
Sinngebungen.

3. INKULTURATION, PFARREI UND MARGE

Im dritten Kapittel dieser Dissertation werden zwei Schlusselbegriffe niher
untersucht: liturgische 'Inkulturation' und 'Marge'.

Inkulturation - Trotz der Tatsache, daB die Verwendbarkeit des
Inkulturationskonzepts aus der postmodernen Situation zur Debatte steht,
spielt es in dieser Arbeit eine wichtige Rolle. Fur eine erste Begriffserkundung
st0tzen wir uns auf die Arbeit von Gerard Lukken. Er umschreibt
'Inkulturation' als 'das dynamische Verhiiltnis zwischen der christlichen
Botschaft und der Kultur, oder besser noch: den Kulturen.' Diese Um-
schreibung ist in einigen Punkten zu ergdnzen. So ist die Erkenntnis wichtig,
daB liturgische Inkulturation ein komplexer Begriff ist. Einerseits ist er ein
Konzept, womit wir, zuruckblickend und evaluierend, historische Ent-
wicklungen beschreiben k8nnen, anderseits ein Konzept, womit wir die funda-
mentale Verflechtung von Kultus und Kultur in der Gegenwart andeuten.

Komplizierender Faktor dabei ist, daB die Bewertung dieser fundamentalen
Verflechtung in wichtigem MaBe von der Einstellung zur Kultur und zur
Liturgie abhangig ist. Zweitens ist zu bemerken, daB auch die Liturgie eine
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Kultur (oder besser: verschiedene Kulturen) in sich trUgt, die den im nieder-
liindischen Kontext zu unterscheidenden Kulturen (auch hier Plural!) begeg-
net. Diese 'interkulturelle Begegnung' ist unumganglich, die Liturgie findet
eben immer in einem bestimmten Kontext statt. Oder anders gesagt: die
Liturgie ist ein Teil der Kultur selbst. Drittens kann Liturgie auf sehr unter-
schiedliche Weise mit der Kultur verbunden sein; Liturgie kann im Kontext
verwurzelt sein, aber auch sich gegen die vorherrschende Kultur stellen. Beide
Verhiiltnisse fallen unter dem Begriff Inkulturation. Viertens ist es meiner
Ansicht nach wichtig, die Inkulturation immer in die konkret zu feiernde
Liturgie, in die performance zu beuen.

Aufgrund der obigen ErgUnzungen kommen wir zu einer Revision des
Begriffs liturgische 'Inkulturation' in drei miteinander zusammenhiingenden
Punkten: 1. Liturgische Inkulturation ist der Umwandlungsprozess eines
Rituals und/oder die Anderung der Sinngebung, die diesem Ritual beigemes-
sen wird. 2. Die Inkulturation ist immer konkret, sie findet in und durch per-
formance eines Rituals, hier und jetzt, in konkreten Gruppen oder
Gemeinschaften (in der gregorianischen Schola, TaizBgruppe und im Jugend-
chor) statt. Die Verbindung mit performance gibt dem liturgischen
Inkulturationsprozess eine kontextuelle und soziale Dimension. 3. Die liturgi-
sche Inkulturation wird durch das Zusammenspiel von Benennung und
Aneignung, durch die Interferenz zwischen primb:ren und sekundUren Quellen
und zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bestimmt. In der theo-
logisch-normativen Evaluierung wird vor allem das Gleichgewicht zwischen
den genannten Aspekten berucksichtigt Dabei steht die Frage im Mittelpunkt,
ob sowohl der Kontext wie auch die Identimt der christlichen Ritualitat zur
Geltung gelangen.

Die genauere Umschreibung des Inkulturations-Konzepts ist eines der
Ergebnisse dieser Dissertation. Aus der Untersuchung geht hervor, daB man
uber 'Kultus und Kultur' nicht liinger auf die gewohnte Weise reden kann. Wir
sprechen jetzt von Kulturen, die nebeneinander existieren und sich eventuell
gegenseitig beeinflussen, und wir sehen vor allem kleine Gruppen, communi-
ties, die sich durch eigene Formen von RitualitUt und rituell-musikalischen
Repertoires unterscheiden. In diesen kleinen Gruppen findet mitpe,formance,
mit konkreter Liturgiefeier verbundene Inkulturation statt.

Marge - Die Begriffe 'Marge' und 'marginal' kijnnen sich sowohl auf die
Menschen in ihrem Verhiilmis zum liturgischen Angebot der Kempfarrei, als
auch auf die Position von rituell-musikalischen und rituellen Repertoires
beziehen. In dieser Dissertation meinen wir vor allem letzteres;
Ausgangspunkt der Untersuchung und Reflexion sind die Repertoires.
Gewisse Repertoires (mit karakteristischen Qualitaten) nennen wir marginal,
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weil sie in der Liturgie der Kernpfarrei nicht oder kaum angeboten werden.
Wir k6nnen feststellen, daB ein Angebot mit einem mehr spezifisch eigenen

Klang, auch in musikalischem Sinne, neben und manchmal auch an Stelle der
Liturgie der Kernpfarrei entstanden ist. Auch werden Feiern, die sich auf spe-
zifische Zielgruppen richten, angeboten. Wir kunnen von Identit8ts- und
Zielgruppenliturgie, die sich in der Marge des liturgischen Angebots der
Kernpfarrei entwickelt hat, sprechen. Bei Identitatsliturgie handelt es sich um
die Feiern einer klaren eigenen Couleur, einer eigenen Identitat. Dieser

Liturgietyp, wozu sehr unterschiedliche Formen geharen, kennzeichnet sich
geradezu durch seine eigene, vom Gdngigen abweichende IdentitUt. So ist zu
denken an die Liturgien der Studentenkirchen, Basisgemeinschaften, Kluster
und Zentren fur byzantinische Liturgie.

Zielgruppenliturgie richtet sich, wie das Wort bereits andeutet, auf beson-
dere Gruppen. Hierbei k8nnen wir an Kinder, Jugendliche, Frauen, Invaliden,
Gefangenen, AuslD:nder u.s.w. denken. Dieser Liturgietyp findet teilweise
innerhalb der Liturgie der Pfarrei statt und passt zur Pfarrei als gastfreundli-
cher Organisation. Bei Zieigruppenliturgie ist durchgb:ngig die Grundstruktur
der  mischen Liturgie erkennbar, aber innerhalb dieser Grundstruktur gibt es
viele Freiheiten, ist Raum fOr Experimente und sind Sprachgebrauch und
musikalisches Repertoire der Zielgruppe angepasst.

Die Identitats- und Zielgruppenliturgie bilden die Repertoires, die wir mar-
ginal nennen k8nnen. Diese marginalen Repertoires richten sich auf spezifi-
sche Teilnehmer (Jugendliche, Kinder, Frauen), unterscheiden sich durch den
Ort (K18ster, Andachtsraum), durch eine besondere rituelle Ordo (byzantini-
sche Feiern) oder durch ein eigenes rituell-musikalisches Repertoire (Taiza-
Feiern) oder sie zeichnen sich durch sonstige QualitUten, die die Teilnehmer im
gUngigen Angebot der Kernpfarrei vermissen, aus. Durch Aneignung beste-
hender und neuer Ritualitb:tsformen suchen die Teilnehmer einen neuen
Rahmen, der von ihnen als sinnvoll erfahren wird. Das ist eine
Inkulturationsform, die kontrollierbar, nachweisbar ist. Gerade rituell-musika-
lische Repertoires erweisen sich als wichtige Trb:ger des Inkulturations-
prozesses. Dieser Prozess kann ubrigens sowohl in der Richtung der experi-
mentellen Liturgie wie in der Richtung der lateinischen Liturgie mit gregoria-
nischen Gesangen ausgearbeitet werden.

4. GREGORIANISCHER CHORAL

Mit dem Gregorianischen Choral ist etwas los. Diese traditionellen, liturgi-
schen Gesange sind in den vergangenen vierzig Jahren immer mehr am Rande
des gangigen liturgischen Angebots geraten. Gleichzeitig ist der
Gregorianische Choral weiterhin beliebt, wird von verschiedenen Scholae
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gehegt und gepflegt und ist bei Konzerten und Festspielen zu hBren. Die
Scholae, die den Gregorianischen Choral zu Gehdr bringen, k8nnen wir in
zwei Typen unterteilen. Einerseits gibt es die gregorianischen ChBre, die inner-
halb des Kontextes der Pfarrei und deren Liturgie singen; anderseits gibt es
jene, die in einem mehr allgemein religi8sen und profanen Kontext singen. In
der Untersuchung sind zwei Scholae, die die beiden erwiihnten Typen vertre-
ten, intensiv verfolgt worden: der Gregoriaans Koor Ulvenhout (Typ 1 ) und
die Schola Cantorum Amsterdam (Typ 2). Neben dieser ethnographischen
Untersuchung erfolgte ein diachrones Lesen (1960-2002) von zwei auf diesem
Gebiet fuhrenden Zeitschriften Gregoriusblad und Tijdschrift voor
Gregoriaans.

Bei beiden Scholatypen werden fOr die Auffuhrungspraxis die
Erkenntnisse der gregorianischen Semiologie (Begrunder: Dom Eugen
Cardine) angewendet, auch wenn noch oft bei den Scholae, die im Rahmen der
Kirche und Liturgie singen, am vertrauten H6rbild der sogenannten Solesmes-
Methode festgehalten wird. Die Semiologie entwickelte sich namentlich seit
Ende der sechziger Jahre und Anfang der siebziger Jahre des zwanzigsten
Jahrhunderts. In jenem Zeitraum verlor der Gregorianische Choral seine
Monopolstellung in der katholischen Liturgiepraxis und diente immer weniger
als identilitbestimmendes und typisch katholisches Repertoire. Infolgedessen
war er sozusagen 'frei' geworden, und konnte man mit frischen Ideen experi-
mentieren.

Innerhalb der Scholae des ersten Typs kann unterschieden werden zwi-
schen den Miinnerchdren oder gemischten Ch8ren, die (weiterhin) gregoria-
nisch als Teil eines breiteren Repertoires, das vor allem aus mehrstimmigen
Messen und eventuell auch aus niederldndischen GesUngen besteht, singen
und den spezialisierten Scholae, die meistens einige Jahre nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil, oft als Reaktion auf die Liturgieerneuerungen des
Vaticanum II, gegrundet wurden. Der Gregoriaans Koor Ulvenhout gehurt zu
diesen letzten Scholae. Anhand einer Analyse einiger Feiern in Ulvenhout sind
die Frage nach der Stellung des Gregorianischen Chorals in der heutigen
Liturgie, die Frage nach der Bedeutung, die der Kontextwechsel - von der
Tridentinischen lateinischen Liturgie zur post-vatikanischen niederliindischen
Liturgie - fur den Gregorianischen Choral hat, und die Frage nach dem
Funktionieren dieses alten, lateinischen Gesangs in der heutigen liturgischen
Lage in den Niederlanden behandelt worden. Mit einiger Vorsicht k8nnen wir
feststellen, daB nur geringes Interesse fur die sich andernde liturgische Lage
sowohl in den offiziellen kirchlichen Dokumenten und in den fitrenden
Gremien wie der Gregoriusvereniging, als auch in der Praxis der gregoriani-
schen Ch8re besteht. Das Repertoire, so wie es in der Praxis gesungen wird,
ist in den letzten vierzig Jahren den Forderungen, die die erneuerte Liturgie an
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die liturgische Musik stellt (Funktionalittit, MBglichkeit zur Gemeinde-

teilnahme), nur ungenugend angepasst. Auch ist kaum nach M8glichkeiten zur

Einpassung des Gregorianischen Chorals in andere Formen als die
Eucharistiefeier gesucht worden. Gleichzeitig ergibt sich auch, daB die Chdre
danach nicht fragen: sie wollen die GesUnge aus dem Graduale Romanum wei-
terhin singen, wie sie das immer getan haben, und dazu noch einige geliebte

Ges8nge aus dem neogregorianischen Repertoire.
Die Entstehung von Scholae, die nicht direkt in Verbindung mit Kirche und

Liturgie stehen (der zweite Typ), ist durch die innerkirchliche Diskussion uber

den Gregorianischen Choral mitverursacht. In u.a. der Instruktion Musicam
Sacram aus 1967 wird uber den 'Erhalt des Schatzes der geweihten Musik'

gesprochen. Die piipstlichen Dokumente bezeichnen den Gregorianischen
Choral als ein Kulturgut, das als solches erhalten werden muB. Trotz der
Betonung der Verbindung zwischen dem Gregorianischen Choral und der
Liturgie, die wir auch in den Dokumenten antreffen, 6ffnen sie damit sozusa-

gen die TOr fOr Konzerte, fur die vielen LP/CDs und Rundfunkprogramme mit
Gregorianischen Choralen.

Die Untersuchung nach den Scholae des zweiten Typs ergibt ein iii)erra-
schendes Bild, namentlich wo es das MaB an Ritualitiit der Auffiihrungen
betrifft. Wenn wir die Kontexte, in denen der Gregorianische Choral zum
Geh6r gebracht wird, nach 'rituellem Gehalt' charakterisieren wollen, dann
sehen wir an der einen Seite des Spektrums den Liturgierahmen (namentlich
die  Sonntagsliturgie in der Pfarrei), an der anderen Seite das Konzert.
Dazwischen befindet sich ein Grenzgebiet, das ich als den liturgisch-konzer-
tanten Kontext andeute. Der Gregorianische Choral klingt hier in einem ritu-
ellen Kontext, der aus der Liturgie hervorgeht oder auf sie zuruckzufilhren ist

(zum Beispiel Vespern), aber die Sb:nger und H6rer k8nnen in der Sinngebung
die AuffOhrung als ein Konzert bezeichnen. Auff8llig ist es, daB die Sanger der
Schola Cantorum Amsterdam in ihren Sinngebungen an die Vespern, die sie
singen, immer auf KlBster und Milnche verweisen. Sie stellen sich in die
Tradition des Stundengebets, benehmen sich wahrend des Vespergesangs wie
M6nche und spielen ernsthaft das rituelle Spiel der Klosterliturgie. Das
Studium der alten gregorianischen Handschriften und die Suche nach histo-
risch richtigen rituellen Formen spielen dabei eine wichtige Rolle. Es ist die
Rede von Historisierung und Liturgisierung, man sucht eine authentische
Auffuhrungspraxis uber den Weg der Semiologie, Melodien werden restituiert
und ab und zu erklingen unbekannte, nicht herausgegebene GesUnge. Der

Gregorianische Choral geh6rt, so ergibt sich, nicht mehr zu einer lebendigen
Tradition, sondern ist 'alte Musik'. Wir k6nnen den gregorianischen Chor
denn auch wiihrend der Festspiele fur alte Musik in Utrecht hBren, wo er auf
eine so authentisch wie milgliche Weise zum Klingen gebracht wird. Der
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EinfluB der Oude Muziek Beweging auf den Gregorianischen Choral ist mei-
ner Ansicht nach nicht zu untersch8tzen. Die Oude Muziek Beweging hat
dabei durch die innerkirchlichen Entwicklungen unterstutzt, fur den
Gregorianischen Choral ein neues Podium ins Leben gerufen: das Konzert.
Und gleichzeitig erhebt sich die Frage, ob der Gregorianische Choral auch in
der Liturgie alte Musik geworden ist? Durch Konzerte, Rundfunksendungen
und LP/CDs haben H8rer bestimmte Erwartungen angesichts des
Gregorianischen Chorals. Sie erwarten ein bestimmtes Niveau (Aufmhrungs-
praxis) und suchen vielleicht in der Liturgie der Pfarrei eine Wiederholung
einer frOheren Konzerterfahrung.

Aufgrund der ethnographischen Untersuchung und der Zeitschriften-
untersuchung haben sich zwei Bundel von Qualit8ten herausgestellt, die als
identitiitsbestimmende Charakteristika eines rituell-musikalischen Repertoires
und der damit verbundenen Ritualitat zu verstehen sind. Ein erstes BOndel
befasst sich mit der Rolle, die Tradition und Vergangenheit angesichts des
Gregorianischen Chorals spielen. Einerseits sind sie fur das musikalische
Repertoire und fir den rituellen Rahmen, in dem dieses Repertoire zum Geh8r
gebracht wird, bestimmend, anderseits ist gleichzeitig auch die Rede von
Freiheit der Vergangenheit gegenOber und von invention of tradition. Was
scheinbar alt ist, ergibt sich bei nU:herer Betrachtung als an die eigenen (musi-
kalischen) WOnsche angepasst, nach eigenen Anschauungen zusammengesetzt
oder sehr unterschiedlichen historischen Perioden entnommen zu sein. Die
Verbindung mit der Vergangenheit bestimmt in erheblichem MaB die
Attraktivitb:t und PopularitUt des Gregorianischen Chorals: er ist ein
Repertoire, das mit einer anderen Kultur, mit dem Mittelalter und mit der Welt
von Kl8stern und Miinchen verbunden ist. Infolgedessen bietet der gregoria-
nische Choral eine Kontrasterfahrung mit unserer Kultur.

Ein zweites Bundel k6nnen wir mit dem Konzept 'Partizipation' andeuten.
Sanger und H6rer finden sich im gregorianischen Choral und in den damit ver-
bundenen rituellen Formen. Wir k8nnen die Schola als tribe (Maffesoli) oder
sound group (Blacking) beschreiben. Die sehr verschiedenen Kontexte, in
denen der Gregorianische Choral zum Geh8r gebracht wird, bringen die Frage
nach der Art der Partizipation zur Sprache. Die HBrer-Kirchg8nger beteiligen
sich in der Regel nicht aktiv am Gesang, dennoch ist die Rede von participa-
tio actuosa im Sinne von Engagement und Aneignung. In den drei Kontexten,
in denen sich der gregorianische Choral darbietet (Liturgie, liturgisch-konzer-
tantem Kontext und Konzert) verweist der Gregorianische Choral auf die
Vergangenheit und die Tradition, in der Liturgie jedoch wird ein GroBteil der
Kirchgb:nger den Gregorianischen Choral als zur Tradition, in der man selbst
steht, gehBrend anerkennen; bei einem Konzert gibt es diese Identifikation
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weniger. Die Abnahme der Identifikation k8nnen wir als einen Prozess von
Musealisierung und Asthetisierung beschreiben: die Erfahrung der
Andersartigkeit wird intensiver, je gr6Ber der Abstand zum gregorianischen
Choral wird.

Wie gesagt, ist die Rolle von Tradition und Vergangenheit angesichts des
Gregorianischen Chorals groB; fOr viele Menschen verweist der
Gregorianische Choral auf frOhere und auf vergangene Zeiten, auch wenn er
im Kontext der heutigen Liturgie gesungen wird. Aber ebenfalls zeigt sich, daB
man oft, obwohl man an der Vergangenheit hUngt, die alten Praktiken nicht
unveriindert Obernimmt, sondern diese nach Bedarf und eigener Ansicht
anpasst. Die Vergangenheit wird mit Rucksicht auf die Gegenwart benutzt.  So
sehen wir, daB in liturgisch-konzertanten Kontexten unter Berufung auf die
Vergangenheit etwas Neues dargestellt wird. Die Vespern der Schola

Cantorum Amsterdam setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen und
sind u.a. an die musikalischen WOnsche der S ger angepasst; im Grunde
genommen liegt hier eine neue Ritualform von Bei Konzerten ist die Rede von
reinvention. der Gregorianische Choral wird in einen neuen Kontext hereinge-
bracht, infolgedessen entstehen neue Interferenzen, und Undert sich der
Gregorianische Choral. Diese Anderung betrifft nicht die Form, denn wir
sehen eben, daB die alten Formen wieder aufgegriffen werden, sondern sie
betrifft die Sinngebung oder Aneignung. Es ergibt sich, daB der traditionelle
Gregorianische Choral als ein hermeneutisch offener Raum funktioniert, der
sowohl durch S ger als durch H6rer auf eigene Art und Weise mit
Bedeutungen ausgefullt werden kann.

Innerhalb des Rahmens der Liturgieerneuerung wird die KontinuitUt mit
Tradition und Vergangenheit betont. Wichtig ist jetzt zu sehen, daB diese ver-
schiedenen Sinngebungen oder Aneignungen nebeneinander existieren und
sich auch gegenseitig beeinflussen k6nnen. Die beschriebenen Tendenzen hal-
ten sich nicht an die Grenzen der rituellen Rahmen. Anders gesagt: auch in der
Liturgie kann sich die Erfahrung der Andersartigkeit verstUrken, und die
Identifikation mit der Tradition, womit der Gregorianische Choral verbunden
ist, abnehmen. Der liturgisch-konzertante Kontext nimmt in diesem Prozess
eine Zwischenposition ein. Hier wird die Tradition des Gregorianischen
Chorals so angeeignet, daB man heute dieses Repertoire als sinnvoll erleben
kann, damit es fur die Zukunft weiterhin erhalten wird.

5. TAIZE

'Taiz6' bedeutet nicht nur die 8kumenische Brudergemeinschaft im franzi;si-
schen D8rfchen Taizt, nach dem es Jahr fur Jahr viele junge Menschen zieht,
sondern auch ein Liturgie- und Pastoralangebot in Pfarrein und Gemeinden
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nach dem Stile von Taize. An einigen Orten in den Niederlanden finden Feiern
statt, die durch Taiza selbst propagiert und unterstutzt werden. Daneben gibt es
viele Initiativen, oft im Rahmen des Jugendpastorats, zu Feiern 'im Geist von
Taizd'. In dieser Untersuchung sind neben einem ausfuhrlichen Literatur-
studium zwei Taiztgruppen intensiv betrachtet worden: het jongerengebed in
Utrecht, das zu einer der durch Taiz6 selbst erkannten Initiativen geh8rt, und
die Taiztgruppe der Antoniusparochie in Oosterhout, eine Gruppe, die inner-
halb des Jugendpastoratrahmens entstanden ist.

In Utrecht kommen jeden Monat Jugendliche fur eine sogenannte
Jugendvesper zusammen. Die Liturgie ist der Struktur der Feiern in Taiza
selbst sehr ahnlich. Charakteristisch sind die Ges8nge von TaizE, die
Raumeinrichtung, die lange Stille als Herz der Feier, das Gebet und die
Lesung. Bei der monatlichen Feier in Oosterhout wird die Liturgie freier
gestaltet, die Jugendlichen lassen sich zwar durch Taiza inspirieren, sie fullen
jedoch die Liturgie nach eigener Ansicht aus. Oft beschrankt sich die Feier auf
drei Gesb:nge am Anfang, dann eine Lesung und Stille und abschlieBend noch
zwei oder drei GesUnge

Unter Zugrundelegung der ethnographischen Untersuchung haben wir eine
Reihe miteinander zusammenhb:ngender Qualitaten festgestellt: K6rper-
lichkeit und Sinnlichkeit, das spezifische VerhUltnis zwischen Gemeinde und
Individuum, die Offenheit der Form, Schlichtheit und die Erfahrung von
Sch6nheit. Diese Qualitiiten sind sowohl in den Feiern in Taiza selbst, wie
auch in den Feiern im niederlUndischen Kontext erkennbar. Die jungen
Menschen in den Niederlanden ubernehmen rituelle Elemente aus Taizd fur
die eigene Situation, aber diese Elemente bekommen in diesem anderen
Kontext neue Bedeutungen. Anders gesagt: das Ritual ist in Taizt nicht das
gleiche wie in Utrecht oder Oosterhout trotz der Tatsache, daB wir dieselben
Elemente vorfinden.

Der neue Kontext wird vor allem durch den Stellenwert der Taiz6feiern
gegenuber dem gangigen Liturgieangebot bestimmt. Aus der Sicht der
Kernpfarrei und der Sonntagsliturgie sind die Taizdfeiern marginal: sie finden
am Rande der Pfarrei statt, zu einem abweichenden Zeitpunkt und vor allem
auch mit Teilnehmern, die wir in der Sonntagsliturgie kaum sehen. FOr die
meistens jungen und jungerwachsenen Teilnehmer sind die Taiz6feiern vor
allem attraktiv, weil sie darin Qualitaten vorfinden, die sie im g :ngigen
Angebot der Pfarreifeiern vermissen. Diese QualitUten stimmen gr6Btenteils
mit den Qualitaten, die wir im sogenannten Devotionalritual vorfinden, Ober-
ein. Der Begriff 'Devotionalritual' ist ein Clusterbegriff, der sich auf eine
Vielfalt von Ritualen bezieht. Wir k8nnen an traditionelle Formen denken wie
Pilger- und Wallfahrten, Heiligenverehrung, Prozessionen, aber auch an neu
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aufkommende Rituale wie stille Umzuge bei Katastrophen oder sinnloser
Gewalt, Gedenkkreuze am StraBenrand bei einem Verkehrsunfall und die zahl-
reichen Privatrituale bei Geburt, Hochzeit und Tod. Es gibt eine gewisse
Spannung zwischen Devotionalritual und der offiziellen Liturgie der Kirche.
In gewissem Sinne ist die Rede von einer 'Gegenkultur', die sich hier abhe-
benden Qualitliten finden sich nicht (mehr) oder in geringerem MaBe in der
offiziellen Liturgie. Das Devotionalritual - und wir k6nneh das auf die
Taizafeiern anwenden - ist dann im Gegensatz zur offiziellen Liturgie, expres-
siv und zeremoniell (statt didaktisch und zerebral/rational) und bietet mehr
Raum &r Emotion und Empathie. Die persilnliche, individuelle Dimension ist
ein wichtiges Element, auch wenn Devotionalrituale oft gemeinsam gefeiert
werden. Sowohl durch den expressiven und zeremoniellen Charakter als auch
durch die Betonung des Individuums bildet das Devotionalritual einen herme-
neutisch offenen Raum; es verwendet Grundformen der Ritualitat und kreiert
dadurch Raum fiir pers8nliche Sinngebungen. Das Devotionalritual druckt
sich schlieBlich klar aus (statt nuanciert oder abstrakt) und wird meistens
durch die materielle Kultur vermittelt.

6 JUGENDCHORE

In vielen Pfarrein sind Jugendch8re die einzige Stelle, wo Jugendliche in
kirchlichem Rahmen sichtbar anwesend sind. Trotz der Tatsache, daB es sich
hier um zirka 25.000 Jugendliche handelt, gibt es nur wenig zielgerichtete
Unterst0tzung. Das Vorhandensein eines Jugendchors in der Kernpfarrei-
liturgie scheint wohl eher geduldet als begrOBt zu werden. In dieser
Untersuchung sind neben einer Erkundung relevanter Literatur zwei
Jugendch6re intensiv verfolgt worden: Connection aus Den Haag und GoTiKo
aus Goirle, ein 'junger' und ein 'alter' Jugendchor. Bei GoTiKo sind die
Chormitglieder unter 25 Jahren, bei Connection sind die S8nger fast alle iilter
als 25. Beide Chijre begleiten monatlich eine Feier in der Pfarrkirche. Die
Aktivitiiten, die sonst noch unternommen werden, spielen sich bei GoTiKo vor
allem innerhalb von Chor und Pfarrei ab; Connection ist mehr nach auBen

gerichtet, hat viele Kontakte in der Stadt Den Haag und nimmt jUhrlich am
Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen teil.

In Bezug auf Arbeitsweise und Struktur der Feiern gibt es wichtige
Unterschiede zwischen Connection und GoTiKo. Die Jugendlichen, die die
Feiern von Connection vorbereiten, gehen vom Evangelium des betreffenden
Sonntags aus und wiihlen dazu Texte und Gesange; die Feiern haben einen

einigermaBen katechetischen Ton. Bei GoTiKo stehen eher die Fragen der
Jugendlichen selbst im Mittelpunkt, daraus ergibt sich ein Thema, wozu dann
ein Evangeliumstext gesucht wird. Bei Connection gibt es regelmaBig
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Auseinandersetzungen zwischen Chor und Vorsteher, und in der Feier gehen
beide offensichtlich ihren eigenen Weg. GoTiKo spielt in der Feier eine domi-
nante Rolle. Inhalt und Gestaltung werden v811 ig durch die Chormitglieder
bestimmt. Die S8nger sind gleichzeitig die wichtigsten Aktanten und die
ersten Adressaten. Die Liturgie wird aus der Lebenswelt der Jugendlichen
gestaltet und ist auch an erster Stelle auf die Jugendlichen bezogen.

Aufgrund der ethnographischen Untersuchung lassen sich drei rituell-musika-
lische Qualitaten feststellen: die Liturgie der JugendchOre und das dazugeh6-
rige rituell-musikalische Repertoire beruhen auf den Erfahrungen der
Jugendlichen, sind Ausdruck und Stiirkung ihrer IdentitUt und wollen vor
allem MOglichkeiten zur Partizipation bieten. Diese Qualitiiten erkennen wir
in der sogenannten 'induktiven Liturgie', einem Begriff, der namentlich durch
Gerard Lukken geprdgt ist. Induktive Liturgie fangt unten an, in der konkreten
Situation und bei den kleinen Geschichten von Menschen. Sie bleibt aber darin
nicht stecken, denn vom Einmaligen und Einzigartigen ausgehend wird laut
Lukken wieder aufgenommen, was bereits fruher getan wurde. Er spricht von
einer steigenden Linie, von 'Trans-a-zendenz': die Liturgie bewegt sich vom
Besonderen zum Allgemeinen, vom hier ins Jenseits. In den Jugendfeiern ist
diese aufsteigende Linie oft nicht erkennbar. Hier ist die Rede von einer mehr
radikalen Ansicht zur induktiven Liturgie, in der Transzendenz und Immanenz
flieBend ineinander  bergehen. Die Jugendlichen bleiben bei den kleinen
Geschichten stehen, nicht weil sie den Schritt ins Jenseits nicht machen
wollen, sondern weil sie gerade hier Antworten auf ihre Existenzfragen ent-
decken. Sie finden den letzten Sinn nicht im Allgemeinen, sondern im
Besonderen; nicht jenseits, sondern hier und jetzt.

7.    E#ALLIERL'AG U\D PERSPEKTi\'EN

Jedes der drei untersuchten Repertoires - Gregorianischer Choral, Taizd und
Jugendch6re - hat seine eigenen Qualit8ten; es gibt aber einige Qualit :ten, die
sie alle drei gemeinsam haben, und die wir zusammenfassend andeuten k6n-
nen als: Musikalitat, Partizipation und Identitiit. Musik ist ein wichtiger bin-
dender Faktor. Die Sanger haben das betreffende Repertoire gewb:hlt, es ist
ihre Musik, vertraut und eigen. Die Musik bestimmt nicht nur groBenteils die
IdentitUt des Rituals, sondern sie geh8rt auch zur Identitat des Siingers. Die
Auswahl eines spezifisch musikalischen Repertoires bedeutet gleichzeitig -
implizit oder explizit - Kritik an der gUngigen liturgischen Musik. Anders
gesagt: das gewahlte Repertoire besitzt QualitUten, die man im rituell-musika-
lischen Kernpfarreirepertoire vermisst. In der Marge wahlt man nicht die
Musik, die gangig, vorgeschrieben oder auferlegt ist, sondern die Musik, bei
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der man sich heimisch fiihlt, die nicht entfremdend wirkt, und als angenehm
und vertiefend erfahren wird.

Es ist charakteristisch  ir die drei untersuchten Randrepertoires - grego-
rianischen Choral, Taizdgesange und Musik von Jugendch8ren -, daB die
Musik die Hauptrolle spielt. Sie sind an erster Stelle Musik, Klang und sound.

Das Interesse fOr die eigene Sprache der Musik passt zu einer kulturellen
Dynamik, die Erlebnis und Emotion sucht. Wir leben in einer Erlebniskultur,
in der Produkte, Dienste und Orte nicht nur oder nicht an erster Stelle nach
funktionalem Interesse beurteilt werden, sondern nach Symbolwert, Identitat
und Erlebniswert. Teilnehmer an liturgischen Feiern (und an anderen
Ritualformen) suchen immer mehr nach Musikgenres, die als hermeneutisch
offener Raum funktionieren kdnnen; Genres, die trotz aller vorgefassten
Absichten von Komponisten, Liturgisten und Kirchenmusikern M8glichkeiten
f'Gr eigenes, individuelles oder in der Gemeinschaft verwurzeltes Erlebnis und
fur Sinngebung bieten. Diese Entwicklung, die allgemein ist, findet sich
namentlich in den rituell-musikalischen Repertoires am Rande und drangt
vom Rande her mehr und mehr in die Kernpfarreiliturgie vor.

Hiermit kommen wir zur zweiten gemeinsamen Qualitiit der untersuchten
Bereiche: die drei rituell-musikalischen Repertoires bieten auf mehr oder
weniger vergleichbare Weise MBglichkeiten zur Partizipation. Wichtig ist die
'Offenheit', die hermeneutisch offenen Raume, die im Ritual gegeben werden

(Gregorianischer Choral, Taiza), oder die Maglichkeit, die gemeinsame Suche
nach Sinn und Bedeutung auszusprechen und erklingen zu lassen

(Jugendch8re). Es hat sich gezeigt, daB 'Partizipation' ein vielschichtiger,
komplexer Begriff ist, der mehr bedeutet als allein das aktive mit dem Ritual
Mittun (mitsingen, mitbeten); wichtig sind auch Engagement und
Verbundenheit, das Mitmachen.

Drittens sind die rituell-musikalischen Repertoires, die in dieser
Dissertation untersucht wurden, fur die Teilnehmer eine Quelle und ein
Fundort der IdentitUt. Das Singen in einer gregorianischen Schola oder in
einem Jugendchor und die Beteiligung an einer Taiz6feier sind mehr als ein
angenehmer Zeitvertreib. Das geteilte Interesse an einem bestimmten rituell-
musikalischen Repertoire bringt Menschen zusammen und fohrt zu Formen
von Identitats- und Zielgruppenliturgie, die die religiusen oder weltanschauli-
chen Intuitionen von Menschen bestatigen oder starken.

Mit ihren eigenen Qualitiiten spielen die untersuchten rituell-musikalischen
Bewegungen am Rande der Pfarrei eine wichtige Rolle in der Weitergabe der
Tradition und im Rekontextuellisierungsprozess. Aus einer ambivalenten
Einstellung der Tradition und den kirchlichen Obrigkeiten gegenOber nehmen

die Randbewegungen jene Elemente in ein neues Sinnganzes auf, die von den
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Teilnehmern als wertvoll und bedeutungsvoll erfahren werden. Es handelt sich
um die Hervorhebung, Neubewertung und Weitergabe von Traditions-
elementen, die in der Kernpfarrei weniger betont werden, um die (Wieder-)
Entdeckung von QualitUten, die in der Kernpfarreiliturgie in den Hintergrund
geraten sind. Gerade diese Qualitaten k6nnen die Liturgie erneut zugiinglich
und relevant fOr Menschen in der heutigen sp#- oder postmodernen Kultur
machen. Durch die erw8hnten Qualitiiten (in den Begriffen Musikalitat,
Partizipation und Identitb:t zusammengefasst) liefern die untersuchten rituell-
musikalischen Bewegungen am Rande der Pfarrei einen wichtigen Beitrag zur
Liturgie-Inkulturation und zeigen mdgliche Wege zur Entwicklung der
Kernpfarreiliturgie. Am Rande finden wir die QualitUten, die Themen und die
Trends, die den kunftigen Liturgiekalender, die liturgia condenda, mitbestim-
men.

Wenn man im Lichte der liturgischen Inkulturation evaluiert, k6nnen auch
Fragen nach den angedeuteten Entwicklungen gestellt werden: mit der Suche
nach eigener Sinngebung wie sie in dem heutigen kulturellen Kontext gestal-
tet wird, ist ja auch ein Risiko verbunden. Rituelle Repertoires drohen durch
das individuelle Erlebnis und das Verlangen nach Verst8ndlichkeit diktiert zu
werden. Die angestrebte Sinngebung ist immer meine Sinngebung, und die
rituellen Repertoires miissen hierzu beitragen. Gibt es in dieser Suche nach
Sinn und Bedeutung noch Raum fOr Transzendenz, fi r einen Bruch mit dem
Eigenen? Das Fehlen von vorgegebenen Bedeutungen bietet aber auch
Chancen. Wir kunnen das anhand des Gregorianischen Chorals erklUren. Wie
wir gesehen haben, sind hier drei Spuren zu unterscheiden: Gregorianischer
Choral in der Liturgie, in liturgisch-konzertantem Kontext und im Konzert.
Diese drei Spuren bestehen nebeneinander und flieBen gleichzeitig ineinander
uber, beeinflussen sich gegenseitig; die Grenzen sind sozusagen durchliissig
geworden. Das beeinflusst die HBrererwartungen, die Formgebung und auch
die m8glichen Sinngebungen. War der Gregorianische Choral friiher exklusiv
mit Kirche und Liturgie verbunden, so h8ren wir ihn heute in verschiedenen
Bereichen, auch auBerhalb der Kirchenmauern. Damit ist der Gregorianische
Choral fur ein breiteres Publikum zugiinglich geworden: als Musik zum
Singen und zum H6ren, aber auch als Zugang zur Transzendenz. Anders
gesagt: auch die Gebiete von Konzert und liturgisch-konzertanten
Auffiihrungen sind 'sakramentabel'. Statt von einem scharfen Unterschied
zwischen den drei erwiihnten Spuren oder zwischen sakral und profan, kdnnen
wir jetzt von einem allgemein sakralen Milieu sprechen. Es gibt
Vielschichtigkeit und Pluriformitbit in den rituell-liturgischen Expressionen.
Gerade in einer Kultur, die durch PluralitUt und Fragmentierung gekennzeich-
net wird, ist diese Vielschichtigkeit wertvoll. Ein vielschichtiges, pluriformes
Angebot bietet optimale Chancen fur Partizipation.
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Zum SchluB k8nnen wir unter Zugrundelegung der durchgefuhrten

Untersuchung fOnf Perspektiven fur Forschung und Fuhrung nennen; funf
beachtliche Punkte oder Spannungsfelder als Herausforderung an Forscher
und FOhrer auf dem Gebiet der Liturgie und der liturgischen Musik.

Erstens stellt sich die Frage nach der Ausfullung des 'Gemeinschaft'-
Konzepts. Wie ist das Verhiiltnis zwischen den flexiblen, gelegentlichen
Gemeinschaften, die im Umkreis von bestimmten rituell-musikalischen
Repertoires entstehen, und der durchwegs territorial gebundenen liturgischen
Gemeinschaft in der Kernpfarrei?

Zweitens stellt sich die Frage nach dem transzendenten Charakter der indi-
viduellen und kollektiven Sinngebungen. Geht es bei den gregorianischen
Scholae, bei den Taiztgruppen und den JugendchBren (noch) um Gott?

Drittens stellt sich die Frage nach den Qualitb:ten. Wie wir gesehen haben,
zeichnen sich die untersuchten rituell-musikalischen Bewegungen durch

Qualitblen, die teilweise dem locus eigen sind, teilweise sich gegenseitig uber-

schneiden, aus. Immer handelt es sich um Qualitb:ten, die die Teilnehmer der
betreffenden Bewegung im gdngigen liturgischen Angebot der Kernpfarrei
vermissen. Infolgedessen wird die Kempfarreiliturgie zu ritual criticism und
eventuell zu neuen Formgebungen herausgefordert.

Viertens stellt sich die Frage nach Kontinuitat und Diskontinuitat, nach
dem Verhdltnis zwischen Tradition und Erneuerung. Es ist immer wichtig fest-
zustellen, wie neu entdeckte Qualitliten mit (Elementen aus) der Tradition
zusammenhhngen. Handelt es sich tat chlich um Erneuerungen oder um eine
Verlagerung von Akzenten? Es verlangt Kreativitiit von leitenden Personen

und Theologen. um jene Schatze aus der Tradition ans Licht zu bringen, die fur
Menschen in dem heutigen postmodernen Kontext von Bedeutung sind.

Funftes stellt sich die Frage nach dem gr8Beren Zusammenhang, worin die
Liturgiefeier zu orten ist. Liturgie ist kein Ziel in sich, sondern hat einen dia-
konischen, nach auBen gerichteten Einsatz, der eine relevante Anwesenheit der
Kirche in der Offentlichkeit anstrebt. Bieten die marginalen rituell-liturgi-
schen Ausdrucksformen dazu eine ausreichende Herausforderung?

Obersetzung: Dr. Dipl.Obers. Y. van den Akker-Savelsbergh
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