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Inleiding
Van de zesde tot de elfde eeuw was de Mozarabische ritus dominant voor de christelijke
eredienst op het Iberisch schiereiland. Duizenden gezangen daarvan zijn bewaard gebleven in
neumennotatie. Het gaat om gezangen voor Mis en Officie voor het hele liturgisch jaar. De
ritus kreeg vaste vorm onder Isidoor van Sevilla (560-636) en kwam waarschijnlijk tot voltooïng
vóór de Islamitische verovering van het schiereiland in 711. In de bewaarde neumen,
voornamelijk uit de tiende en elfde eeuw, kan men helaas geen melodische intervallen lezen.
We kunnen de melodieën niet zingen. Na de afschaffing van de ritus in de elfde eeuw, leefde
de traditie mondeling voort in Toledo en werd daar in de zestiende eeuw door de inzet van
Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517) in mensuraalnotatie vastgelegd. Slechts in een
zeldzaam geval komt die notatie overeen met de oude neumen.[1]
De ritus werd afgeschaft in de tijd dat de notenbalk in omloop kwam. Daarom zijn er
maar weinig melodieën bewaard gebleven. In hun boek van 1929 publiceerden de
benedictijnen Casiano Rojo en Germán Prado 21 melodieën [2]. In 1973 publiceerde Don
Randel een index van alle genoteerde Mozarabische gezangen [3]. Hij publiceerde ook een
overzicht met een analyse van de psalmtonen van de responsoriumverzen [4]. Giacomo
Baroffio en Kenneth Levy hebben aangetoond dat de melodieën van vier sacrificia in het
antifonale van León verwant moeten zijn geweest met bewaarde melodieën in Gregoriaanse,
Ambrosiaanse en Oud Romeinse handschriften [5]. Aan het lijstje van Rojo en Prado zijn
sindsdien maar een paar melodieën toegevoegd. Twee daarvan zijn recentelijk door Luca
Ricossa ontdekt. Ook maakte Ricossa een tiental reconstructies op basis van melodieën op
dezelfde tekst in andere tradities [6]. De laatste jaren publiceren Emma Hornby en Rebecca
Maloy uitvoerig over historische, liturgische en theologische aspecten van de traditie. Hornby
heeft een boek over het Officie in voorbereiding en Maloy over de sacrificia.
De verwantschap van de verloren zang met bewaarde tradities was voor mij aanleiding
om met behulp van de computer melodieën te genereren. Het eerste resultaat daarvan werd
in 2015 vastgelegd in een boek waarin ik een methode beschrijf (methode 1) om melodieën
te genereren. Het boek geeft de partituren van vijftig gegenereerde melodieën die
overeenkomen met de neumen en die we hebben gezongen in de liturgie [7]. Dat was de
eerste fase: We hebben laten zien dat het kan. Daarna heb ik met Peter van Kranenburg
gewerkt aan de verbetering van de methode. De uitgave van het Martinus-officie in 2016 was
daarvan een resultaat [8]. Dat noem ik de tweede fase: We hebben laten zien dat het beter
kan. Sindsdien gaat het onderzoek verder. We hebben een aantal wetenschappelijke papers
gepresenteerd [9-12]. Bovendien zijn we gaan samenwerken met Darrell Conklin die een
nieuwe methode (methode 2) heeft uitgewerkt [13,14]. In het voor u liggende boek publiceren
we zonder technische toelichting de 28 partituren van alle gezangen die we in 2017-2019 met
beide methoden hebben gegenereerd en waarvan we geluidsopnamen op internet
publiceerden. Dat is de derde fase: We zijn er nog lang niet: een tussenstand.
De partituren in dit boek zijn weergegeven in Volpiano font, dat is een lettertype dat
de letters a tot en met s weergeeft als noten op lijnen [15]. De letter c staat voor c 1-gestreept,

de i voor de mol, de k voor c 2-gestreept en de r voor c 3-gestreept. De letters werden
gegenereerd met onze methoden. Boven de notenbalk hebben we handmatig de originele
notatie overgeschreven, meestal afkomstig uit het tiende-eeuws antifonale van León (E-L 8),
de belangrijkste getuige van de Mozarabische ritus. Gedetailleerde beschrijvingen van de
methoden, en meer, kunt u vinden in eerdere publikaties [7-14]. Kort gezegd komen de
methoden op het volgende neer. Methode 1 genereert voor een gezang in neumennotatie de
meest verwante melodie op basis van een verzameling bewaarde melodieën. Methode 2
genereert voor een aantal gezangen in neumennotatie de meest waarschijnlijke melodieën
op basis van een statistisch model van een verzameling bewaarde melodieën.
De gezangen in dit boek zijn afgedrukt in de volgorde waarin ze voorkomen in het
antifonale van León; dat is ook de volgorde van de liturgische kalender. Er zijn drie nietMozarabische melodieën opgenomen. Die zijn ingevoegd in de kalender. Het gaat om het
Gregoriaans offertorium voor de Eerste Zondag van de Vasten gegenereerd volgens beide
methoden (nrs. 9 en 10), en het cherubikon van de Missa Graeca (nr. 14) dat in de oudste bron
wordt toegekend aan Pinksteren [16]. Twee partituren werden opgenomen in eedere
uitgaven (nr. 7 in [7] en nr. 28 in [8]). Nr. 1 is een nieuwe melodie voor een gezang dat eerder
werd uitgegeven in [7]. Nrs. 3 en 4 zijn melodieën voor één León-gezang. Nr. 3 is gebaseerd
op de versie die van dit gezang bewaard is gebleven in Cantoral I van Cisneros. Nr. 4 is
gebaseerd op het meest verwante Gregoriaans offertorium. Nrs. 12 en 13 zijn gebaseerd op
één van de vier sacrificia waar Kenneth Levy over schreef.
Op 16 juni 2019 heeft Gregoriana Amsterdam een concert gegeven op het 7e
Nederlands Gregoriaans Festival in Den Bosch. Dat concert werd integraal opgenomen en
uitgezonden door de Concertzender en is via internet terug te beluisteren [17]. Alle tien
partituren van dit concert staan in dit boek. Vier van de tien (nrs. 17, 18, 21 en 24) en alle
ándere melodieën in dit boek zijn na voltooing als video op internet gepubliceerd [18]. In de
video's loopt het originele handschrift synchroon met de melodie mee. Behalve nrs. 7 en 28
had alleen nr. 2 een langere looptijd. Die partituur werd in oktober 2018 op verzoek van Zoltan
Paulinyi gegenereerd, maar werd pas een jaar later opgenomen en op internet gezet.
Ons onderzoek dwingt ons om anders naar de geschiedenis te kijken [19]. Dat komt
door het vergelijken van de tradities, maar ook door het vergelijken van de methoden. In Tabel
1 is te zien dat vier gezangen in dit boek volgens beide methoden werden gegenereerd. Ook
is daar te zien dat voor elke methode één gezang in twee varianten is opgenomen. Beide
methoden zijn nog volop in ontwikkeling. We zijn er nog lang niet. Zelfs niet als alle tien
aspecten die we vonden volledig zouden zijn geïmplementeerd [20]. Intussen is duidelijk dat
verschillende van de hier gepresenteerde gezangen, hoewel ze duizend jaar geleden
waarschijnlijk niet zo hebben bestaan, zonder meer geschikt zijn om in de liturgie gezongen te
worden.
Geert Maessen, op het feest van de heilige Lucia.
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