ZANGDAG 2012
De jaarlijkse zangdag van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
(NSGV), afdeling Den Bosch, in de Abdij van Berne, had dit jaar als
thema het Magnificat. Bij een Marialied denken we meteen aan
gezangen als ‘Wij groeten u, o koningin’ of ‘God groet u, zuiv’re
bloeme’. Maar er zijn nu ook eigentijdse Nederlandse gezangen die
gebaseerd zijn op of verwijzen naar de lofzang van Maria (Lucas 1: 46- 55).
Een aantal van deze gezangen op deze zangdag werd ingestudeerd onder leiding van Richard Bot, de
voorzitter van het hoofdbestuur van de NSGV, tevens dirigent, docent, componist en organist. Als
organist trad op Jan van de Laar, o.a. stadorganist van Helmond.
De gezangen van nu over Maria hebben een andere taal en sfeer dan de liederen van vroeger. Dit
komt door een veranderde visie op Maria sinds Vaticanum II. Maria wordt nu benaderd zowel uit het
perspectief van het Nieuwe als het Oude Testament, bezien vanuit de heilsgeschiedenis van het volk
van Israël vanaf Abraham tot nu toe. Opvallend is dat Mariale gezangen tegenwoordig ook in de
belangstelling staan van Protestantse tekstdichters en componisten.
Sommige Maria-gezangen zijn bestemd voor de eucharistie of de vespers, andere voor de feestdagen
die aan Maria zijn toegewijd, maar ook voor zondagen waar Maria extra aandacht krijgt. Dit zijn de
periodeliederen die gedurende langere tijd op opeenvolgende zondagen gezongen kunnen worden.
Een voorbeeld hiervan is het lied Wat heeft Maria ons bewaard met een tekst van de dichter Muus
Jacobse. Dit lied refereert niet alleen aan de profetie van Jesaja (Adventstijd), maar ook aan de
lezingen voor de kersttijd, het feest van de Opdracht van de Heer of de twaalfjarige Jezus in de
tempel.
Tijdens deze zangdag zijn ongeveer 12 gezangen ingestudeerd, waarbij bij de stemrepetities de
stemgroepen eerst apart werden genomen om tenslotte in de Vespers tot samenklank te komen in
de kerk van de abdij. Iedereen voelde zich hierbij gedragen door de stemmen van de andere zangers.
Het was een boeiende zangdag waaraan ongeveer 250 zangers uit het bisdom Den Bosch deelnamen.
Het Gemengd Andreaskoor (SV)
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