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"Nolite cantare, nisi quod legitur esse cantandum."
(Zingt alleen maar wat je leest dat gezongen moet worden.)
Emo van Huizinge (ca. 1219), abt van het klooster Bloemhof te Wittewierum
(provincie Groningen)i
i

) voor de noten zie blz. 153 en verder

Voorwoord
Naar aanleiding van een vraag van koorleider Wim van Gerven om
bladmuziek te verkleinen voor een uitvoering, ontwikkelde ik eind 1996
onbedoeld een alternatieve muzieknotatie voor het gregoriaans. In deze
"Fluxus-notatie" bleken de tiende-eeuwse aanwijzingen veel beter leesbaar
dan in de twintigste-eeuwse notatiewijzen.
Een van de eerste gezangen die ik daarna in de nieuwe notatie uitschreef
was het graduale "Hodie scietis" dat we (van traditionele notatie) zouden
zingen in een mis met priester Antoine Bodar in de Engelse Kerk op het
Amsterdamse Begijnhof. Toen ik dit graduale vanuit de nieuwe notatie terug
wilde vertalen naar de oorspronkelijke Sint Gallen-neumen, lukte dit op drie
plaatsen niet naar behoren (op slechts drie van de 351 noten). Twee van
deze drie plaatsen betrof de zogenaamde unisono-porrectus. De derde plaats
betrof een geval van de zogenaamde pes initio-debilis.
Op een wandeling rondom abdij Sint Benedictusberg te Mamelis bij Vaals,
vroeg ik in de zomer van 1997 aan Kees Pouderoyen (kenner van het
gregoriaans repertoire) of de unisono-porrectus misschien geen discutabel
fenomeen zou kunnen zijn. Met veel stelligheid beweerde hij dat het bestaan
van de unisono-porrectus een "uitgemaakte zaak" was. Ik stond perplex.
Sindsdien heb ik alle argumenten voor het bestaan van de unisono-porrectus
onderzocht en alle vermeende voorkomens daarvan in het cantatoriumrepertoire geïnventariseerd en bestudeerd. De resultaten van deze
onderzoekingen vindt u in voorliggende studie.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Reinier van der Lof die als een van de
eerste enthousiast reageerde op de Fluxus-notatie. In 2002 initieerde hij zelfs
Vocaal Ensemble Gregoriana dat sindsdien onder mijn leiding staat en niet
zonder succesii vrijwel uitsluitend van de Fluxus-notatie zingt. Een eerdere
versie van deze tekst heeft hij ook van kritisch commentaar voorzien. Ook
ben ik veel dank verschuldigd aan Marcel Zijlstra die enthousiast reageerde
op de Fluxus-notatie, in 1997 een publikatie daarover heeft helpen mogelijk
maken en verschillende malen met zijn Schola Cantorum Ecclesiae Tuae
misgezangen in Fluxus-notatie uitvoerde. De monniken van abdij Sint
Benedictusberg dank ik voor hun gastvrijheid en het beschikbaar stellen van
hun bibliotheek. Schola Parvula (1998-1999), Schola Cantorum Nomini Tuo
(2000-2003) en Virga (sinds 2006) ben ik eveneens dank verschuldigd; ook
zij hebben vele gezangen in Fluxus-notatie uitgevoerd. Tenslotte ben ik veel
dank verschuldigd aan Sander van Maas, Edwin Braakhuis, Pieter Mannaerts
en Franco Ackermans die (delen van) eerdere versies van deze tekst van
waardevol kritisch commentaar hebben voorzien.
Geert Maessen
Amsterdam, maart 2008

