
KUNNEN KOORZANG

HERMAN SIRAIEG'ER

EN VOLKSZANG SAMENGMN ?

Ook in de kerkmuziek leidt
diilverschil tot een mésail-
Iaace, toÍ een Íeleurslelling
door onwa arachligheid,

^LSEENVANDEVELEPoGINGENoMHETKERKVoLKACTIEFA ;; f"t "f.i"" in dl titrrgische gebeurlijkheden, kan aangemerkt- worden
, r ;;J;;;;; in een mleerstemmige compcitie het volk h-etzij bestaan-

d" gr"g;ri"rrse, hetzij nieuw gecomponeerde eeanoudige melodieën te laten

i,]."""---f;i,,*n. be vraag mag 
-sesrclà word€n, of het samengaan van volks-

à""g i" àeerstemmig"- looïr;ttg in één- compeife tot -een 
bewedigend

i"rrift""i kan leiden. \Morden in- een zodanig werkstuk de -voor het volk

i;J;à" meloilieen door de componist ze6 verzonnea, dan is de mogielijkheid

;;iji-;;"h"ià ,r""t lroter dàn_in- e91 ye*stuk raaritr aan het volk

Si"go.i""nr" melodieënïorden toebedeeld. In compcitlee waar, naa§t eigen

;;"d;; meerstemmige koorgedeelten,- het. volk beataande melodiën te

ii"g"" krijgt, moet ips| facto eïn storend stijl-verschil op trede, , tot schade

#Í;G;ïéel. De iregoriaanse melodieënschat - ahh.n3 bet grootste deel

;;;;;;"; o.r. i"-Ë" ordinariummis zeker niet be5ort! - bezit nood'

,"il"fiif."#ir "À ""à", 
idioom dan welke later gecm-lnneer,le muziek ook.

Ë"r, 
"rra"r" 

,aak is het, oÍ later gecomponeerde muzieL niet geinspireerd kan

zijn op dezelfde sfeer als die van het gregoriaans'

iÏ"t iJ."a""f.baar dat bijv. bij restariratie van een scbilile";; van- Rembrandt,

""" 
i"r.frrJlgà gedeelte-overgeschilderd wordt door eea cchilder van deze

;tjI t";;j;;Ë;rist5l. Hoe stórend werkt ook niet h€i grde stijlverschil bij

oí"rig"r, gro'tendeels bewonderenswaardige architecbtrfuóe monumenten,

bijv. àe lelijke kloli*etoren van de Bossche Sint-Jan!

Tó.h g"b"o.t in wezen hetzelfde, alleen in historisà mgekcerile-volgorde,

als een nó gecomponeerde meersiemmige mis a.h.w. gebousil wordt rondom

bestaande Éregoiia"rt" melodieën, alsof het gegodary-een soort ruÏne

;;;;, ài; pïet"ïrrol G"p"t t voor iet nage-slacht 1'e'*aad fient te worden'')

Àtg.ri"" van het opgesómde bezwaar tegen het stijlverschil in een samengaan

1l6fi ; g"r"hr"r"o 
-muziek met gregoriaa_nse melodieën, tan men zich af'

ni"g* of i., een werkstuk goeil-veizorgde koorzang naast zich volkszang

,;;e;;g; ["". D" praemissàn 5ggen anders, de verrachtingen verschillen,

; ;ö maar te zwijgen van de doodgewone, maar daalom niet minder

grote moeilijkheden van de practische uitvoering'
§fu.frtr bij zeldzame gelegenheden, d.w.z. 2llsen íen EranneeÍ een "geselec-

;";rd"; *L"ig1" t * tËrtvïtt vormi, kan massazang oot voldoen aan dezelfde

,"rtft"tir"t 
" 

Jirer, (met excuus voor dit hoogdravende woolit) die men terecht

u"r, go"a" koorzang stelt. Op stilistische en aesthetische gronden lijkt het

à""roï bepaald niei aanbevelànswaardig om een combinatie Yan massa-zang

(gregoriaans) met nieuwe koorzang in één we*stuk te propageren'

1) Eén van de zeklame @mpoEitiee waarin -gregoriaaue 
melodieëo à eisa 8wolalen muziek hamouiech

samensaan, ie het Requiem ""i"'fiii".rr.'öi,irnï.'fr4ï"i 
ait ,-Í i"-t-ll*ïa -batemd voor masmzang I
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