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Met hart en stem:
muziek en spiritualiteit in de Moderne Devotie
De Moderne Devotie heeft niet alleen een índrukwekkende tekstproductie nagelaten, maar ook een schat aan
muziekstukken. Díe is ten onrechte veel mínder bekend dan de traktaten en boeken. Welíswaar zijn uit deze kringen
geen grote componísten en grote composities bekend, toch is er veel muziek overgeleverd. Deze bestaat doorgaans
uit een- tot dríe- of vierstemmige geestelijke liederen, in het Làtijn of ín één van de volkstalen of ín een combinatíe
ervan. De stijl van deze muziek ís níet íngewíkkeld - het is in zekere zín'alledaagse muziek', liederen die juisÍ door
iedereen goed te zingen waren, ook door de muzíkaal minder geschoolden. Wat kunnen wij er in onze tijd mee?
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Dezc licdcrcn wcrdcn nrct de hand

in klejne lied[-.oekjes,
schriftjes v:ln een paar blaclzijden.
Daarom rverdcn z-e in hct vcrledcn
zo vaak or-er het l.roofd gezienl L)eze
schriftjes zitter.r namelijk tussen brier'-,:n cogrcken. russetr spilituele oefe
ninqen cn tel<stLrittreksels in. Son-rs
c,pgeschreven

-

zijn cleze boekjes iets gr-oter- en vormen
zij een liedboek. Die zijn dus wel beter
beker.rd.
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in dc Moclcrnc Dcvotic

schijnen een bell.rngrijke rol re hebben
gespeeld bij cle spirituele oefeningen,
dic dc modcrne dcvoten geacht werden dagelijks te doen: meditl.rries over
de dood, het laatste oolcleel, cle 1.ie1,
.rtgenir.eld mri o\er \vcging! 1 ovcr
dc hemel, (iods barmhartigheid en
de rusL in Gocl. Maar ook meditatieve
oefcningcn bij Kersrmis, de Passie van
Christus, Pasen, Maria en de heiligen.
Er rver-d ger.nediteeld in dc ochtcnd crr
in de avond, tijclens de hanclenarbeid
en a1s voorbereiding op de iiturgische

diensten. De eigenlijke liturgie rvas in
dc gcmccnschappcn van dc Modcrne
Devotie al heel on.rvangrijk: de rnis
en zeven getijden plus de getijclen van
Maria. dic althans itr cie kloosters
allenaal gezongen dienden re worden.
Daar-bovenop kwamen nog onvangrijke meditatics. F,n ook rijdcns mcditaties wercl v:rak gezongen.
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De N'loclernc Dcvotic r,vas dus ecn actiefzingende beweging, die haar idee-

en nict alleen in de vorm van tcksren.
rnaal ook in gezongen vorm uitdroe
gen. V.rzicl.. zo lrr'ddc de redcrrelirg.
\\'..\ v.rr, nr.',r;l l'. 1,r r rg r ^or d" ernoric
van de nediterende. \í:rr reksten allccn
niet voor elkaar krijgen, omdar zc zich
alleen op het intellectuele niveau richren, kal muziekbewerkstellieen: een
innigc, persoonlijke rclatie met Chris-

rus. Muziek irls een kaniral voor cle
Heilige Geest om hct nrenselijke harr
rechtstreeks binnen te stromcn. een
'hulpmiddel voor de vroonheid', zoals
Ceert Crote het hecfi Lritgedrukt.
Ook vanclaag speelt nreditatie weer ccn
belangrijke rolvoor de rvesrerse mens.
Zakenljeden dic mentaal rvillen opknappen, wijden zich ellan; kloosrcrretraites voor leken... er- lijkr zeer glote
bclrr.ir. .,.r rr d.ze 'p r itr.le .r, t i' i, eiterr
tc bcstaan. Echter, riral genoeg horcn
wij weinig over muziek in dir verbar.rd.
Hooguir wordcn cd-tjes ecdraaid met

meclitatieve, instrumentale nuziek,
niet gezongen dus. Kont dat misschien
clooldat modernc meditatietechnieken
overwegend aansluiten bij dc oosterse
traditie. die zonder rvoorden welkt?
RI KE wEsTERsE TRADTTTT
Het is heiaas veel te u,einig bekend dat

ook her rl'esten een r-ijke christelijke
tladitie van meditarie kcnt. Een tladiric dic vooral op u'oolden, dus rckst is
gebaseerd, en daardoor ecn heel andere
vorm heeft. Deze middeleeurvse tracliric is mcr dc Verlichting (18dc ccuw)
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alleen in de protestanlsc l<erhen, maar

ook in katholieke kringen. Maar zou
.. rr hcrl', zinring d.r.'r'op rr'er primrr
rrt .'uiren hij orrzc,. ig.rr g, . hicJerrr
en onze mentaliteit? ZotLden r.vij ook
onzc eigen rvortels niet verkennen en
vetnieuwen, bijvoorbccld als :ranvuiling ru oo'rer'e re. h n ieLen l De .,p'r i .
tualiteit vr n dc N,Íoderne Devotie heeft
met enotie te mal<en, met Loel, ijding
en lie l'dc, l<or.torr: n.rer her harr.
L.en voolbeeld dat ccn bcctje in dc
brrrrlr konr r,rn de rpir :r.rele o<lenin
gct' v,l n dc noderrredcror.n.lijkr rrij
de gemeenschap van Taizé in Bour-

gondii, met haar prachtige liederen en
meditatieve diensten. Korte uittreksels
uit bijbelse en moderne teksten -'puni. n zo.rl, d.tL in de Modcrne Dsvorie
l'er-cl genoemcl die me clitatief worden

overwogen, en dan telkens een lied
erbij gezorrgen dat daalop aansluit als
mantra herhaling om herhaling (cxrk
ciat kende de Moderne Devotie) totdar muzick cn tckst diep doordringen
in hct hrrL. L)c r,,l r.rrr de rnrLzi.k in
de Moderne Devotie zou een uitgangspunt kunnen zijn voor een eigentijdse
spiritualircit vanuit hart en emotic, geb.t"ccrJ op orz.<igctr rts.r(r.(
confcssionele gi-enzen voolbij.
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