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KERSTMUZIEK 

  

Nu Kerstmis voor de deur staat, zal er weer veel interesse zijn voor de muzikale omlijsting 
van het gebeuren. Het gevolg is dat de muziekmarkt van alle kanten, audio en video, radio en 
teevee, kerk- en zaalconcerten, overstroomd zal worden met ter zake stemmige muziek, veel 
zangmuziek. Sinds vele jaren heb ik in de kaartenbak, die dient als catalogus van mijn 
platencollectie, een kaart staan met een overzicht van wat ik zelf aan kerstmuziek heb. Hij is 
wat beduimeld, bruinig geworden en vervaagd, maar nog goed leesbaar. 
 
Op de eerste plaats staat nogal vanzelfsprekend Bach met zijn Weihnachtsoratorium - dat 
geen oratorium is, maar een bundel cantates, die je bovendien parodiecantates zou kunnen 
noemen, cantates waarvan veel muziek aan andere, meest wereldlijke cantates van Bach is 
ontleend; de muziek van de eerste cantate is bv. voor een belangrijk deel overgenomen uit 
de cantate BWV 214: "Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!", maar dan met de woorden 
"Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage". Bach's oeuvre is een onuitputtelijke bron van 
kerstmuziek, ook die voor orgel. Een andere hit is het Kerstconcert van de Italiaan Arcangelo 
Corelli (1653-1713), een componist die als grondlegger van de kamermuziek wordt 
beschouwd. Van een tijd- en landgenoot van hem, Alessandro Stradella (1644-1682), kom 
ik een tegen opera aanschurkende kerstcantate tegen. 
 
Ook is er een vloed van niet direct klassieke kerstmuziek, geconcentreerd in kerkelijke 
kerstliederen (Ere zij God!) - en kerstvolksliedjes, in het Frans Noël, in het Engels Christmas 
carol en in het Duits Weihnachtslied. Van het beroemdste kerstlied Stille Nacht!  
Heilige Nacht! van Franz Xaver Gruber (1787-1863) heb ik een hele cd met allerlei versies en 
overige muziek, met in het toelichtingsboekje het verhaal van het ontstaan van dat lied. Dit 
was in de kerstdagen van 1818 in Oberndorf bij Salzburg. Dorpskapelaan Joseph Mohr en 
dorpsonderwijzer Gruber vonden op de valreep dat er nog een lied nodig was in de orde van 
dienst voor de aanstaande Kerstnachtmis. Gruber kreeg op de dag zelf, de 24e 
december, het gedicht van Mohr aangereikt en moest er toen de muziek nog bijschrijven, 
terwijl het geheel ook nog moest worden ingestudeerd door een ensemble van twee 
mannenstemmen en een tweestemmig koor met gitaarbegeleiding. Het lukte en zo klonk in 
de nacht van 24 op 25 december 1818 in de dorpskerk van Oberndorf, gezongen door 
Gruber en gitarist Mohr met een koortje, voor het eerst in de geschiedenis, van nog inktnatte 
bladmuziek af, het lied dat de wereld zou veroveren. Inspiratie heeft 
soms tijdsdruk nodig. Ik ben zelf opgegroeid met een uitvoering door 
het Keulse Domkoor, op een 78-toeren schellakplaat uit de jaren '30, 
afgedraaid op een  koffergrammofoon. Je hoorde dwars door het geruis en gespetter 
heen een reusachtig koor in een kathedrale ruimte een klankrijk galmende zang ten beste 
geven. Ik heb het lied nooit meer zo bedwelmend mooi en stemmig gehoord. Verder is het 
oude lied In dulce jubilo in allerlei gedaanten standaard. 
 
Franse orgelcomponisten, w.o. Louis-Claude D'Aquin, hebben veelvuldig Noëls als 
uitgangspunt genomen voor uitgebreidere orgelwerken. De Belg Flor Peeters schreef 
Voorspelen over kerstliederen, zie ik op m'n kaartje. Door de kerkgebondenheid van het 
kerstfeest heeft het orgel altijd een prominente plaats gehad in het kerstgebeuren. Ouderen 
onder ons zullen zich Feike Asma nog wel herinneren met platen als "Geliefde 
Kerstliederen". Ook de Kerstsuites voor orgel van Jan Zwart (1877-1937) hebben altijd tot het 
vaste repertoire van Kerstmis behoord. Mijn vader zou als jongetje, de eerste beginselen van 



Carl Orff 

het orgelspel door zijn vader bijgebracht zijnde, het herkenbaar bewerkte Stille nacht heilige 
nacht bij thuiskomst van een orgelconcert zó op het harmonium hebben nagespeeld. 
 
Maar het zwaartepunt rond Kerst ligt toch bij de zangmuziek. Een vooraanstaand werk in 
deze is het oratorium L'enfance du Christ van Hector Berlioz. Jonger is het oratorium Les 
enfants á Bethleëm van Gabriël Pierné (1863-1937). Hugo Wolf en Max Reger hebben menig 
kerstlied geschreven. Er bestaat een mooi stemmig instrumentaal kamermuziekwerk van 
André Jolivet (1905-1974), Pastorale de noël, en in de zelfde categorie de Weihnachtsmusik 
van Arnold Schönberg. Dan heb je nog het bekende A ceremony of carols van Benjamin 
Britten. Waar ik ook om het fijnzinnige geluid van het geheel een zwak voor heb  
is het Kerstoratorium van ene Fritz Büchtger (1903-1978). Maar de top van modernere 
kerstmuziek is de Cantate de noël van Arthur Honegger. Die heeft een middendeel waarin 
allerlei kerstvolksliedjes zoals O Tannenbaum en Es ist ein Ros' entsprungen door mekaar 
klinken, wat een meisje de opmerking ontlokte dat onze lieve heer ons op aarde zo zou horen 
zingen. 
 
Kerstmuziek is er tot in onze tijd geschreven. De Weihnachtsgeschichte van Carl Orff heeft 
enige bekendheid. Luigi Dallapiccola (1904-1975) schreef in navolging van Corelli een 
Concerto per la notte di Natale. Van Frank Martin (1890-1974) zijn Trois chansons de Noël 
bekend. Kerstmis drong ook tot het theater door. Frank Bridge (1879-1941) schreef een een-
acter The christmas rose, over twee herderskinderen die een tocht naar Bethlehem maken 
en er in tranen over zijn dat ze niets voor de boreling bij zich hebben, waarop in de sneeuw 
een aantal rozen ontluiken, die ze als presentje kunnen meenemen. "The music does not 
echo the sentimentality of the story", staat geruststellend bij een bespreking van het 
operaatje in de Penguin Operagids. Op een deuntje van deze Frank Bridge heeft Benjamin 
Britten een van z'n beste orkest(variatie)werken gecomponeerd. 

 
Ik ben erg verkikkerd op een andere een-acter, Amahl and the night 
visitors van Gian Carlo Menotti (1911). Een kreupele jongen ziet een 

ster voorbijkomen, gevolgd door de bekende drie koningen die bij hem thuis, waar de 
jongen en zijn moeder een zeer armoedig bestaan leiden, een pauze op hun lange tocht 
nemen. De moeder probeert zich meester(es) te maken van de kostbaarheden die de gasten 
bij zich hebben, wat haar zoontje zó beschaamt dat hij als genoegdoening zijn kruk aan ze 
aanbiedt. De jongen is op slag van zijn gebrek af en gaat  
mee naar Betlehem. 
 
Er is ook een kerstballet, Bergkristall, van Sylvano Bussotti (1931), over een tweetal kinderen 
die na de kerstviering in het dorp op weg naar huis in een sneeuwstorm verdwalen en 
hallucineren dat ze bij een burcht van bergkristal aanlanden, waarna ze alsnog worden 
gered. De muziek die op zich fascinerend is biedt weinig aanknopingspunten voor enige 
kerststemming. 
 
Ik verbeeld me niet dat ik hier ook maar een fractie van bestaande kerstmuziek de revue heb 
laten passeren, maar misschien kan deze opsomming toch een indruk geven van muziek 
die de kersttijd enig cachet kan geven. Bij deze bied ik de lezer de beste wensen voor de 
komende feestdagen en het navolgende nieuwe jaar.   
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