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HET RITME VAN DE OFFICIUMANTIFONEN IN RELATIE TOT DAT VAN DE
BYZANTIJNSE STICHERA

A. Byzantijnse Kanones en Stichera
In mijn dissertatie The Middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H, Bilthoven 1968 en in mijn
bijdrage voor het XVI. Internationaler Byzantinistenkongress van oktober 1981 (dat in
gecomprimeerde versie is gepubliceerd in Die Musikforschung 35(1982), S. 148-154) heb ik mijn
theorie over ritme en metrum van de in syllabische stijl gecomponeerde Byzantijnse hymnen
uiteengezet. Het blijkt dat aan de melodieën een binaire tactus ten grondslag ligt, waarbij de lange
lettergrepen en de slotlettergrepen van de frasen zonder uitzondering op de neerslag vallen. Deze
strenge ordening wordt verzacht door een zekere vrijheid in de plaatsing van de versaccenten:
versaccenten mogen ook op de opslag vallen, in welk geval zij echter bij voorkeur een hoogteaccent
hebben. Ik denk daarbij niet aan een scherp accentuerende tactus, maar aan een vloeiende tactus,
analoog aan de tactus in de renaissance, waarbij woordaccenten ook zonder bezwaar op de opslag
kunnen vallen. Zo’n tactus is meer een ordenend principe. Men vergelijke b.v. het bekende ‘Bon jour
mon coeur’ van Lassus, waar wij vinden:
↓
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Om een indruk te geven hoe de verhouding van woord en toon, van ritme en metrum er in een
Byzantijnse hymne uitziet, geef ik als representatief voorbeeld de heirmos, de modelstrofe van de
laatste ode van de ‘Gulden Kanon’, de paaskanon van Johannes Damascenus, tezamen met een Duitse
vertaling van de hand van Ad den Besten, die de versaccenten nauwkeurig volgt.

2

De plaatsen waar het versaccent niet met de metrische ictus samenvalt zijn van een sterretje voorzien.

Nu zijn er echter ook hymnen te vinden, waarbij dergelijke op een zwak maatdeel vallende
versaccenten niet voorkomen. In een dergelijk geval bestaat er een eenvoudig verband tussen het ritme
van de tekst en het ritme van de melodie. Zie b.v. de modelstrofe van de eerste ode van de ‘Grote
Kanon’ van Andreas van Kreta voor de vastentijd:
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Het grote aantal strofen van deze ode maakt het mogelijk met grote nauwkeurigheid te bepalen waar
de versaccenten en de caesuren vallen. Het schema van de versaccenten (aangegeven met /), de
slotlettergrepen van de frasen (aangegeven met ∩) en de door de melodie lang gemaakte lettergrepen
(aangegeven met –) is als volgt:

De volgende regel geldt: een geaccentueerde lettergreep, of een slotlettergreep, die gevolgd wordt door
geen of een even aantal niet-geaccentueerde niet-slotlettergrepen is lang, de overige lettergrepen zijn
kort. De Byzantijnse stichera, te vergelijken met de Latijnse antifonen, voldoen aan dezelfde regel. Zie
de volgende hymne voor kerstmis:

De enige afwijking is dat het woord ‘doxa’ beide malen twee lange lettergrepen heeft gekregen. Bij het
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eerste ‘doxa’ is de beginlettergreep zelfs dubbellang, als omspeling van de beginlettergreep van het
tweede ‘doxa’.

B. Officiumantifonen
Bepaling van het ritme van de belangrijkste neumen aan de hand van antifonen op
eenzelfde melodie.
Voor de interpretatie van het ritme van de officiumantifonen is er eigenlijk maar één handschrift dat
ons daarbij kan helpen: het antiphonarium van Hartker, Sankt Gallen 390-391. Om de ritmische
betekenis van de verschillende neumen daarin te achterhalen, kunnen we het beste uitgaan van een
vergelijking van de notaties van antifonen die in principe eenzelfde melodie hebben, maar waarbij
zo’n melodie door het samentrekken en splitsen van noten (en eventueel door haar uit te breiden)
telkens aangepast is aan de tekst waarvoor zij benut wordt.

a. Twaalf antifonen op eenzelfde melodie
Het meest gebruikt is wel de melodie die ten grondslag ligt aan de hieronder genoteerde antifonen 1a 1m, een keuze van twaalf uit een totaal van vele tientallen van dergelijke antifonen. De melodie
bestaat uit vier frasen (in de transcripties door komma’s bovenaan de notenbalk gescheiden), de eerste
twee vormen de voorzin, de laatste twee de nazin. Voor- en nazin corresponderen in de tekst met een
eerste kolon en een tweede kolon waarin we het antifoonvers kunnen verdelen. Laten we die frasen
met α, β, γ en δ aanduiden. Vooruitlopend op mijn ritmische analyses wil ik het volgende opmerken.
De tijdseenheden (kwartnoten) kunnen vrijwel zonder uitzondering worden samengevoegd tot een
binair metrum (streepjes onderaan de notenbalk). In de antifonen 1c en1f kunnen de tijdseenheden
zelfs samengevoegd worden tot een doorlopend quaternair metrum (streepjes bovenaan de notenbalk).
Deze antifonen weerspiegelen waarschijnlijk het meest getrouw de oervorm van de melodie. De
doeltonen van de vier frasen liggen daarbij op gelijke afstanden van acht tijdseenheden. Bij de overige
antifonen zijn ter wille van de tekst de frasen α, β of γ melodisch uitgebreid – meestal met twee
tijdseenheden –, waardoor de strikte symmetrie in de opbouw van de melodie verstoord wordt.
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Bij de hieronder gegeven vergelijkende analyse die tot het in de transcripties weergegeven ritme leidt,
moeten we ervan uitgaan dat het ritme van zo’n standaardmelodie onveranderlijk is. Bij alle
verschillen tussen mijn interpretatie en die van Eugène Cardine in zijn Sémiologie Grégorienne
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hebben wij dit uitgangspunt trouwens gemeenschappelijk. Cardine zegt ten aanzien van exact dezelfde
antifoonmelodie: ‘On se souvient qu’il s’agit d’une mélodie-type dont le rythme ne saurait varier.’1
- De hoekige pes die we in het begin van β of γ kunnen aantreffen op één lettergreep blijkt te
corresponderen met een tractulus plus virga op twee opeenvolgende lettergrepen. De een episema
dragende clivis die we op twee plaatsen middenin γ kunnen aantreffen op één lettergreep blijkt te
corresponderen met twee virgae resp. een virga plus tractulus op twee achtereenvolgende lettergrepen.
Dit leidt tot de conclusie dat de tonen van een hoekige pes en een een episema dragende clivis
dezelfde tijdsduur hebben als een tractulus of virga op een afzonderlijke lettergreep. Dit is de tijdsduur
die Cardine noemt ‘temps syllabique (moyen)’ of ‘temps de base’, en die ik weergegeven heb met een
kwartnoot. Dit alles is in overeenstemming met wat we bij Cardine kunnen lezen.2 Cardine laat het
hier echter bij, wat de correspondenties bij deze melodie betreft, terwijl ik verder ga.
- De virga plus vloeiende pes die we tegen het eind van α kunnen aantreffen op twee opeenvolgende
lettergrepen blijkt te corresponderen met een hoekige pes op één lettergreep. De clivis zonder episema
(vaak met c) die we midden in β kunnen aantreffen op twee opeenvolgende lettergrepen blijkt te
corresponderen met een een episema dragende clivis op één lettergreep in melodie 1k. Dit leidt tot de
conclusie dat de tonen van een vloeiende pes en een clivis zonder episema tezamen de duur hebben
van een tijdseenheid, een ‘temps syllabique’, dus onderverdelingswaarden hebben. (Dit is in strijd met
Cardine, die deze neumen alleen maar als een ‘légèrement’ uitgevoerde hoekige pes en een een
episema dragende clivis opvat3.)
- De virga met episema die we als laatste of voorlaatste neum in β kunnen aantreffen op één
lettergreep blijkt te corresponderen met twee gewone virgae op twee achtereenvolgende lettergrepen.
Hetzelfde geldt voor de tractulus met episema aan het eind van de uitgebreide β in melodie 1m. Dit
leidt tot de conclusie dat een virga met episema en een tractulus met episema op één lettergreep een
dubbele tijdsduur hebben. (Dit is in strijd met Cardine, die beweert dat ‘en aucun cas l’épisème ne
peut être compris comme une indication rythmique précise allant jusqu’à signifier le doublement de la
valeur du neume simple’4.)
- Van de twee opeenvolgende tractulus die we aan het eind van δ kunnen aantreffen op de
slotlettergrepen correspondeert de eerste met een virga plus vloeiende pes. Hoewel deze tractulus geen
episema heeft, heeft hij dus toch een dubbele tijdsduur. Kennelijk is zijn lange waarde in een
‘redundante cadens’ bij een paroxytonon aan het slot vanzelfsprekend. De laatste tractulus zal
uiteraard ook als lang bedoeld zijn. Solesmes voorziet dergelijke noten steeds van punten om hun
dubbele tijdsduur aan te geven. Wat aan de notatie van de melodieën 1a - 1m niet te zien is, maar wat
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ook wel voorkomt, is het ontbreken van een episema op de eerste van twee opeenvolgende virgae aan
het eind van β terwijl de laatste virga van een episema voorzien is. Haar lange waarde in de
‘redundante cadens’ bij een paroxytonon aan het slot van het halfvers is dan even vanzelfsprekend als
de lange waarde van de voorlaatste tractulus in zo’n cadens aan het slot van het gehele vers.
- De virga strata (= virga + oriscus) op één lettergreep aan het eind van α correspondeert met een virga
plus oriscus op twee achtereenvolgende lettergrepen (-ni in-) in melodie 1i en met een tractulus plus
virga op twee achtereenvolgende lettergrepen (-tur in-)in melodie 1d. Zij telt hier dus twee
tijdseenheden. De uitvoering van de virga plus oriscus in melodie 1i op een doorklinkende i zal niet
verschillen van die van de virga strata die doorgaans op deze plaats staat. Men voere de oriscus uit als
een toon die voorafgegaan wordt door een korte voorslag van boven:

=

, een veelvuldig

voorkomende figuur bij toonherhaling in de Griekse kerkmuziek.
- Liquescente neumen zijn op verschillende plaatsen aan te treffen. De clivis die in β voorkomt moet
in de melodieën 1b, c en i liquescent uitgevoerd worden. Elders heeft hetzelfde teken betrekking op
een virga die liquescent uitgevoerd moet worden. In het eerste geval is de liquescent dalend, in het
tweede geval equitoon. Men voere de liquescenten uit zoals Chris Hakkennes heeft voorgesteld:
nimmer op de liquide-noot de volle klinker zingen, maar haar uitsluitend benutten voor stemhebbende
duur-medeklinkers, halfvocalen of een tussengevoegde ‘stomme e’ op de grens van twee woorden om
assimilatie van medeklinkers te voorkomen.5 Een liquide-noot heeft hoogstens onderverdelingswaarde.
Zie ook de liquescente pes in melodie 1g en de liquescente virga strata in melodie 1e.

Naast dit alles moet echter ook gewezen worden op een aantal anomalieën in de notatie van de
melodieën 1a - 1m.

- Behalve het ontbreken van een episema bij een tractulus of virga waarvan de lange waarde evident is
(zoals hierboven reeds besproken is), lijkt de notator hier en daar ook een episema eenvoudig vergeten
te zijn: driemaal op een al dan niet liquescente clivis in de melodieën 1l en m en tweemaal op een al
dan niet liquescente virga in de melodieën 1g en i. Vergelijking met de parallele plaatsen in de andere
melodieën laat namelijk zien dat hier wel degelijk lange clives en virgae bedoeld zijn (voor melodie 1i
vergelijke men melodie 1m). De liquescente lange virga voere men uit als
clivis als

>, de liquescente lange

? , in beide gevallen met een equitone liquide-noot.

- Tenslotte is er het duistere geval van een episema op de virga aan het eind van melodie 1m. Het
betreft weliswaar een relatief belangrijk woord op een zwak maatdeel vóór een accentlettergreep,
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zodat een zekere verbreding wenselijk is, maar in melodie 2 zullen we twee dergelijke van een
episema voorziene virgae tegenkomen op niet voor accentuering in aanmerking komende lettergrepen,
wel echter weer voorafgaand aan een accentlettergreep. Gewoon vergissingen? (Cardine ziet er een
aanwijzing in dat een episema slechts een geringe verbreding aanduidt.6 Voor de notatie van het
eigenlijke gregoriaans moge dit zo zijn, voor de notatie van de officiumantifonen in zijn algemeenheid
stellig niet. Ik betwijfel trouwens of de in psalmodieën voorkomende episematische virga alleen maar
een verbreding van de lettergreep aangeeft.)

Mochten de laatste opmerkingen twijfel doen rijzen aan de juistheid van mijn ritmische interpretatie,
sterke argumenten ten gunste daarvan zijn de volgende:

1. Evenals Byzantijnse stichera staan deze antifoonmelodieën in een binair metrum, waarbij de lange
lettergrepen en de slotlettergrepen van de frasen op het zware maatdeel vallen. Tussen twee lange
lettergrepen bevinden zich geen of een even aantal korte lettergrepen. Er zijn slechts twee
uitzonderingen. In melodie 1f staan in de tweede maat van β drie (korte) lettergrepen. Als we de
tweede en derde lettergreep onderverdelingswaarde geven, dan wordt het ritme van het melos daar
identiek met dat op parallele plaatsen en is de continuïteit van het binaire metrum gewaarborgd. In
melodie 1d is de tweede maat van α een uitbreiding t.o.v. de grondvorm van de melodie. Ook hier
zouden we de tweede en derde lettergreep onderverdelinswaarde kunnen geven, maar daar lijkt
behalve het egaliseren van het metrum geen ander argument voor te zijn. Moeten we deze maat als een
‘psalmodische’ uitbreiding van de basismelodie opvatten? Hoe het ook zij, als we de neumen zoals
hierboven aangegeven ritmisch interpreteren, dan komt althans voor deze antifonen een vrijwel
ononderbroken binair metrum te voorschijn. Indien de hoekige en vloeiende pes, de clivis met en
zonder episema, de virga met en zonder episema, enz. slechts nuanceverschillen aangeven, zoals
Cardine wil, dan zou dit alles een onverklaarbaar toeval zijn.

2. Zowel aan het eind van het halfvers als aan het eind van het gehele vers vinden we een ‘redundante
cadens’. Aan het eind van δ ontstaat bij een paroxytonon het ritme
het ritme

@ en bij een proparoxytonon

A, in beide gevallen met een lange slotnoot. Aan het eind van β vinden we in het

normale geval dezelfde ritmen, maar als γ begint met een opmaat die van de slotnoot van β afgenomen
moet worden, dan worden de ritmen resp.

B en C. Een argument ten gunste van mijn

ritmische thesen is nu dat de notator in die gevallen graag een st (= statim, terstond verder gaan) erbij
schrijft om te waarschuwen tegen de misschien voor de hand liggende ritmen

D, resp.
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E , die het binaire metrum zouden verstoren.
3. Evenals bij Byzantijnse stichera het geval is, blijken accentlettergrepen voornamelijk ‘op de slag’ te
vallen. Alleen in de antifonen 1d, f en m komen we een korte accentlettergreep tegen op een zwak
maatdeel, namelijk de beginlettergreep van de antifonen. Haar accent kan echter, zoals we dat ook in
Byzantijnse stichera kunnen waarnemen, melodisch goed tot zij recht komen. Het sterkste argument
ten gunste van mijn ritmische interpretatie is nu het volgende. Afgezien van die drie accent dragende
korte beginlettergrepen, zijn de verschillende teksten zodanig op de al of niet uitgebreide melodie
geplaatst, dat voldaan is aan de op p. 3 voor Byzantijnse kanones en stichera geformuleerde regel voor
het bepalen van lange lettergrepen. Zie het onderstaande overzicht. Als er een niet uit de regel
voortvloeiende, maar altijd mogelijke opeenvolging is van twee lange lettergrepen i.p.v. twee korte
lettergrepen (waarvan de eerste ‘op de slag’ valt), dan heb ik dat met
genoemde, al dan niet te emenderen, ternaire metra zijn met

F aangegeven. De onder 1.

G aangegeven. De hiervoor in dit punt

genoemde drie een accent dragende beginlettergrepen zijn aangegeven met H .
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b. Zes antifonen op eenzelfde melodie
Ter ondersteuning van mijn aan de hand van twaalf versies van melodie 1 ontwikkelde theorie over het
ritme van de meest elementaire neumen in de codex Hartker, laat ik nog zes antifonen volgen, waaraan
eveneens eenzelfde melodie ten grondslag ligt: de antifonen 2a - 2f. Ook deze melodie komt
veelvuldig voor, zij het minder frequent dan antifoonmelodie 1. Zoals gemakkelijk is na te gaan, leidt
een soortgelijke analyse als bij melodie 1 werd toegepast tot precies dezelfde resultaten. Verder is het
opmerkelijk dat ook bij deze melodie een binair metrum te voorschijn komt, en bij de grondvorm van
de melodie, die hier door de antifonen 2b en 2f gerepresenteerd wordt, een quaternair metrum. De
melodieën zijn in hun opbouw trouwens nauw verwant: ook melodie 2 bestaat weer uit vier frasen, die
bovendien op een overeenkomstige wijze in het metrum passen. Uitbreidingen van de melodie komen
voor in het begin van de tweede, derde en vierde frase. Laten we de frasen weer achtereenvolgens α,
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β, γ en δ noemen.
En passant zien we in melodie 2b,γ dat een liquescente lange clivis inderdaad genoteerd wordt als een
liquescente korte clivis die van een episema is voorzien. In melodie 2c,γ komt een pes quassus voor,
die hier ritmisch equivalent is aan een gewone lange pes. Verder valt het op dat frase δ melodisch
nogal variabel is.

Anomalieën in de notatie van de melodieën zijn van dezelfde aard als die in melodie 1. Het zijn de
volgende. Aan de slottractulus van β ontbreekt in de melodieën 2b, 2d en 2f een episema. Omdat in
deze melodieën γ begint met een lange lettergreep, is een lange slotlettergreep van β echter
vanzelfsprekend. Op de slotvirga van α ontbreekt een episema in de melodieën 2c en 2e. In melodie 2e
is een lange slotlettergreep van α weer vanzelfsprekend. Verder ontbreekt er een episema aan de
slottractulus van γ in melodie 2b. Het ontbreken van een episema op een clivis vinden we in melodie
2d, β en γ. In melodie 2e is het tweede metrum van γ een uitbreiding t.o.v. de grondvorm van de
melodie ten behoeve van drie (korte) lettergrepen. Zullen we deze maat weer als een ‘psalmodisch’
inschuifsel opvatten, of geven we de laatste twee lettergrepen onderverdelingswaarden? In diezelfde
melodie heeft de tweede lettergreep van ‘Pater’ in δ een virga zonder episema, waardoor het binaire
metrum verstoord wordt. Is hier misschien naar analogie van de melodische beweging op parallele
plaatsen een hoekige pes voor de tonen e-f bedoeld? In melodie 2c tenslotte hebben we te maken met
de reeds hierboven vermelde duistere gevallen van een ogenschijnlijk ten onrechte geplaatst episema
op een virga voor een onbeklemtoonde lettergreep op een zwak maatdeel direct voor een
accentlettergreep. Vergissingen? Of moeten we hier met Godehard Joppich denken aan een ‘prätonisch
Retardieren’ om op het belang van een woord opmerkzaam te maken?7

Significant voor de aannemelijkheid van mijn theorie lijkt mij dat ook deze antifonen voldoen aan de
regel voor het bepalen van de lange lettergrepen bij Byzantijnse kanones en stichera. Zie het volgende
overzicht. Er vallen geen accenten op een zwak maatdeel. Het slotwoord ‘David’ in antifoon 1a zal op
zijn Hebreeuws geaccentueerd zijn.
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Voorbeelden van andere antifonen.

Nativitas tua
De beginformule van melodie 2 vinden we als zodanig ook bij verscheidene andere melodieën. Als
voorbeeld volgt hier de antifoon ‘Nativitas tua’. Het metrum is ook hier geheel binair. Alle accenten
vallen ‘op de slag’. De plaats van de lange lettergrepen is weer conform de regel voor Byzantijnse
kanones en stichera:
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Hodie Christus natus est
Van de antifoon ‘Hodie Christus natus est’ is het metrum niet geheel binair. Zie in mijn transcriptie de
vijf vraagtekens. Misschien moeten we dit voor lief nemen. Anderzijds is het opvallend dat, afgezien
van die onregelmatigheden, het geheel in een quaternair metrum past.
Vergelijking van de met haken aangegeven formules laat zien dat het quilisma kennelijk een Schleiferachtige versiering is en dat de pes quassus (en eventueel ook de gewone hoekige pes) ‘scheef’ in het
metrum kan liggen (waarbij de slotlettergreep van een paroxytonon vooruitgenomen wordt).
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Ave Maria
De volgende antifoon is het bekende ‘Ave Maria’. Het metrum is geheel binair als we voor de virga op
‘tecum’ een lange noot nemen naar analogie van de voorafgaande twee frasen. Het woordaccent aan
het begin van de eerste drie frasen valt steeds op een zwak maatdeel, maar komt melodisch goed tot
zijn recht. Het geheel blijkt in een zesdelige ‘maat’ ondergebracht te kunnen worden.

Ierusalem gaude
De antifoon ‘Ierusalem gaude’ heb ik opgenomen omdat die de vraag oproept of een x alleen maar
expectate (= wacht) kan betekenen.

In paradisum
Nu zou met het bovenstaande de indruk gewekt kunnen worden dat in principe alle Hartker-antifonen
een doorlopend binair metrum hebben. Dat is echter uiterst twijfelachtig. Ook als we verdisconteren
dat episema’s kunnen ontbreken (met name waar een lange lettergreep vanzelfsprekend is), dat korte
accentlettergrepen op een zwak maatdeel kunnen vallen (mits ze melodisch maar goed geplaatst zijn),
enz., dan blijven er toch nogal wat antifonen over waarin het binaire metrum onderbroken lijkt te
worden – meer dan bij de Byzantijnse stichera het geval is. (Nu moeten we natuurlijk wel bedenken
dat we voor het bepalen van het ritme van de officiumantifonen slechts één handschrift ter beschikking
hebben.) Als voorbeeld geef ik het bekende ‘In paradisum’. Van de door Hartker aangewezen psalm
heb ik het eerste vers erbij gezet (in de traditionele melodie) om te kunnen beproeven wat de
aanwijzing in de Commemoratio Brevis betekent, dat antifonen en psalmverzen in hetzelfde tempo
gezongen dienen te worden8.

17

Opmerking
Tenslotte moet ik nog opmerken dat de notatie van de officiumantifonen bij Hartktker niet geheel
overeenstemt met de notatie in Sankt Gallen van de misantifonen. Bij het ‘normale’ gregoriaans geldt
met name over het algemeen niet dat een virga met episema dubbele lengte heeft, twee tijdseenheden
telt.9
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