
Prof. dr. Thomas Quartier osb (1972), 
benedictijner monnik, leeft in en werkt 
vanuit de Abdij Keizersberg in Leuven. 
Hij is hoogleraar aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen en de KU Leuven, 
gasthoogleraar aan Sant’ Anselmo in 
Rome en medewerker van het Titus 
Brandsma Instituut. Bij Berne Media pu-
bliceerde hij meerdere boeken: Anders 
leven (2015), Liturgische spiritualiteit 
(2016), Kiemcellen. Van klooster naar 
wereld (2016) en Zinzoekers. Dialogen 
over religie tussen oost en west (2018, 
met Paul van der Velde).

De muziek uit je jeugd neem je je hele leven mee. 
Ook als je intreedt in een klooster waar gregoriaanse 
gezangen klinken. Dat merkte Thomas Quartier: 
hij verlangde terug naar de mondharmonica waarop 
hij als straatmuzikant speelde en luisterde in zijn 
kloostercel naar de liederen die hij in zijn jonge jaren 
zelf schreef en zong. Op zoek naar de wisselwerking 
tussen popmuziek en zijn bestaan als monnik, ver-
diepte hij zich in het leven en werk van John Lennon, 
Nick Cave, Judy Collins, David Bowie en Bob Dylan. 
Hij sprak hierover met Stef Bos, Boudewijn de Groot, 
Melanie Safka, Joan Baez en met Stephen O’Malley 
van Sunn O))). Als kloosterling biedt hij een nieuw 
perspectief op deze artiesten.
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‘De kloosterlijke neiging waarover Stef 
Bos tijdens onze ontmoeting vertelt, is 
geen romantisch fantasietje van iemand 
die de grote bühne gewend is. Nee, 
broeder Stef heeft het werkelijk over 
een bevrijdende werking – over hoop 
die in de kern en de kiemcel aanwezig is. 
Uiteindelijk zijn we spiegels voor elkaar. 
Het zou veel te simpel zijn te denken dat 
de artiest de weg naar buiten bewandelt 
en de monnik de weg naar binnen. Eigenlijk 
zijn we beiden monnik én kunstenaar.’

Thomas Quartier
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Het liedboek van de Bijbel, het boek der Psalmen, eindigt met 
een indrukwekkende lijst instrumenten waarmee God lof kan 
worden toegezongen. De mens legt zijn hele muzikale gevoel 
en zijn hele kunnen in het lied dat hij voor God zingt en maakt 
het zo tot zijn eigen levenslied. Het monnikendom fascineert 
me omdat de toon van elk levenslied alles doordringt. Monni-
ken zingen in alle levensfases met al hun registers tot God. De 
oproep van de psalmist nemen ze letterlijk:

Looft Hem om zijn daden van macht,
looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid.
Looft Hem met de stoot op de ramshoorn,
looft Hem met harp en met cither,

Intro: 
‘Met harp 

en lier’

Mondharmonica en 
gregoriaans
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looft Hem met handtrom en reidans,
looft Hem met snaren en fluit.
Looft Hem met slaande cymbalen,
looft Hem met klinkende cimbels.
(Psalm 150, 2-5)

In de liederen van mijn kindertijd was nog niets te merken van 
dit type monnik-zijn. Of toch? Ik was het me in elk geval niet 
bewust. Het eerste instrument dat ik bespeelde was de beken-
de mondharmonica. Die staat niet in de lijst van de psalmist 
en je verbindt de mondharmonica ook niet als vanzelf met 
het kloosterleven. Ook al kun je God natuurlijk loven met 
elk instrument, toch kan ik niet zeggen dat daarvan al iets te 
bespeuren was in mijn kinderlijke muzikale inspanningen.

Al jong kreeg ik van mijn oma een speelgoedharmonica 
cadeau. Ik speelde bekende kinderliedjes, niet bijzonder goed. 
Maar, zo verzekert mijn moeder me, wel altijd vol overtui-
ging en overgave. Dat de klanken die ik voortbracht haar zo 
nu en dan op de zenuwen gewerkt zullen hebben, dat wil ze 
voor het gemak graag vergeten. In een latere fase begeleidde 
de mondharmonica de liederen van mijn puberteit. Ik droeg 
haar om mijn nek en combineerde het bespelen ervan met 
het tokkelen op een countrygitaar. Daar zong ik dan een veel-
kleurig palet aan liederen bij: protestliederen, arbeidsliederen, 
volksliederen. Het waren allemaal pogingen om uiting te ge-
ven aan mijn verlangen naar een betere wereld, een zinvol 
en vervuld leven. In welke richting mijn verlangen werkelijk 
ging was me toen nog niet duidelijk. Het was nog slechts een 
voorspel. Maar de klank van mijn mondharmonica werd ge-
durende de jaren hartstochtelijker. De blues riep eerder een 
diep verlangen op dan gemoedelijkheid. Mijn liederen wilden 
tot leven komen.
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Bluesharp
In deze fase riep het spelen op een blaasinstrument een be-
langrijke muzikale voorliefde wakker. Ik werd enthousiast over 
singer-songwriters en alles wat daar in de pop en rockmuziek 
mee verbonden was. Ik bewonderde liedschrijvers in binnen- 
en buitenland die de weemoedige en veelbelovende klank van 
de mondharmonica in hun werk integreerden. Om me te dis-
tantiëren van en af te zetten tegen alle volkse aspecten, sprak 
ik niet langer van een mondharmonica maar van een ‘blues-
harp’. Dat klonk in elk geval al naar de grote wijde wereld, naar 
reislust, vrijheid en creativiteit. Ik was autodidact en uren op 
mijn kamer bezig om al blazend krampachtig een ‘verbuiging’ 
tot stand te brengen. Voor de muzikale analfabeten: dit is een 
techniek waarbij je een toon kunt ‘buigen’, dat wil zeggen dat je 
de toon meer blues geeft door een beetje hoger of juist lager te 
spelen. Dat gaf dan die specifieke touch, die onvervalste klank 
die we kennen van cowboys en landlopers.

De singer-songwriterklank die me destijds aansprak was 
spontaan en basaal. Vooral gericht op gevoel, het idee en het 
verhaal en minder op techniek en harmonie. In een lesboek 
over de blues las ik: ‘Vroeg of laat kom je op een punt waarop 
je weliswaar improviserend kunt spelen, maar je mist nog de 
persoonlijke noot. Die komt op het moment dat iets onver-
wachts gebeurt of op het moment dat je afwijkt van het blues-
patroon.’1 Het is niet toevallig dat de mondharmonica me al 
jong op deze muzikale weg heeft gezet, want ze komt overeen 
met mijn eigen muzikale en persoonlijke drang: ik improviseer 
dolgraag, in alle omstandigheden.

Dat wil niet zeggen dat ik niets heb geleerd. Je kunt im-
mers pas afwijken van het bluespatroon, wanneer je het pa-
troon beheerst. En dat laatste is in het begin helemaal niet zo 
eenvoudig. Structuur gaat vooraf aan vrijheid, niet alleen in de 
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blues. Ik ben bijvoorbeeld blij met de gedegen pianolessen die 
ik heb gehad, ook al vond ik ze toen behoorlijk saai. De etudes 
van Carl Czerny vond ik stom en zinloos. Liever speelde ik op 
gehoor en op heel verschillende manieren. Dat viel bij mijn 
pianodocent, de zeer brave organist van onze parochie en een 
zielsgoed mens, helemaal niet in goede aarde. Hij liet me steeds 
weer weten dat de etudes, net als de eindeloze toonladders, be-
langrijker waren. Ik hield me er maar aan, om zo mijn weke-
lijkse pianoles zo ongedeerd mogelijk door te komen. Want ik 
wilde niets liever dan pianospelen. Maar hij was nog niet weg, 
overigens niet voordat hij met mijn vader een borreltje had ge-
dronken, of ik speelde wat in me opkwam en in me leefde: de 
blues in C.

Ik denk dat ik eerder een dromer was dan iemand met een 
precieze techniek. Ik pakte mijn bluesharp, combineerde die 
met de piano en mijn countrygitaar en ik droomde van een 
betere wereld. Meestal speelde ik goed vals. En iets onverwachts 
gebeurde er ook niet in mijn muziek. Daarvoor miste ik nog 
het gevoel en de beheersing. Veel van mijn persoonlijke noten 
waren in die tijd eerder gewild dan gekund. Maar ik speelde 
met enthousiasme, ik voelde me ‘iemand’ en extravagant.

Gregoriaans
Van een monnik zou je wellicht eerder het tegendeel verwach-
ten. Dat hij zich gedisciplineerd en met precisie voegt in het re-
pertoire van het monnikenkoor. Het muzikale monnikenwerk 
kan niet zonder etudes en toonladders. De muzikant moet er 
zelfs helemaal in opgaan, in elk geval nooit ingaan op het on-
verwachte. De enkeling mag nooit boven het koor uit klinken. 
Het gaat om het koor, niet om de persoonlijke stem of stem-
ming. Muzikaal gezien lijk ik in het monnikenkoor dus in de 
volstrekt verkeerde film beland te zijn.
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Ook al waren de lange mondharmonicasolo’s die mijn 
kinder- en jeugdjaren bepaalden wellicht al een voorspel, toch 
moest er nog iets anders voor in de plaats komen om mijn 
muzikaal en spiritueel verlangen meer structuur te geven. Het 
bluesrepertoire leek me volledig ongeschikt. Alleen al de klank 
van een gebogen toon riep een heimwee in me wakker die ik 
niet wilde meenemen naar het klooster. Al jaren voor mijn in-
trede in onze abdij besloot ik mijn bluesharp in het etui te laten 
verstoffen. Ik bespeelde haar niet meer en ik luisterde ook niet 
meer naar de folkmuziek van de helden uit mijn jeugd, waarin 
het instrument zo prachtig bespeeld werd. Ik was van mening 
dat ik alleen nog naar liederen moest luisteren die overeenkwa-
men met mijn verlangen naar het monnik-zijn: gregoriaanse 
gezangen, dat mysterieuze repertoire waarvan de oudste zettin-
gen teruggaan tot de tiende en elfde eeuw.

Ik deed mijn best om de verschillende modi te leren (voor 
de niet-kenners: modi zijn een soort kerkelijke toonsoorten) en 
de kwadraatnotatie waarin de melodieën genoteerd zijn onder 
de knie te krijgen. Niet dat ik er ooit een meester in zou wor-
den, maar gaandeweg kreeg ik voeling met het eigenaardige no-
tenbeeld en gevoel voor de nieuwsgierig makende wendingen 
die het gregoriaans zo eigen zijn. Het onbekende werd me ver-
trouwd. Het klonk spiritueel, tot het moment dat ik ontdekte 
dat ook het gregoriaans niet onder één noemer te brengen is. 
Integendeel, ik ontdekte hoe ook in het gregoriaans historische 
ontwikkeling en spirituele praktijk samengaan.

Daar heb je dus een eigen stem voor nodig, niet alleen een 
wiskundig weten en goed materiaal. Stefan Klöckner, expert 
op het gebied van het gregoriaans, beschreef de beweging die 
nodig is als volgt: ‘In de verinnerlijking van de gezangen is zo-
wel haar ontstaanswortel als de verdichting van haar spirituele 
diepte gegrondvest.’2




