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KOORMUZIEK 
  
Vooral in de kersttijd is het universum weer vervuld van koorzang. Overal in het land zetten 
zangkoren hun beste beentje voor in uitvoeringen van de beste, mooiste en bekendste 
vocale kerstmuziek, live in wijkgebouwen, concertzalen, kerken, of tele over radio en tv. Het 
Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach is daarbij natuurlijk de topper. Maar hoe is 
al die (klassieke) koormuziek er eigenlijk gekomen? 
 
De wortels ervan liggen in de christelijke kerk zoals deze zich in de loop van zijn eerste 1000 
jaar heeft ontwikkeld en vooral in de eredienst waarin rituele (bijbel)formules en evangelische 
teksten worden voorgedragen. Die voordracht kan zich met muziek verbinden. Ik herinner me 
van de kerkgang in mijn kinderjaren nog hoe sommige dominees de neiging hadden hun 
teksten (belijdenissen, gebeden, preken) op een gekweld-zangerige toon voor te dragen - als 
om ze van een gewijde klank te voorzien. Ongeveer op de zelfde manier is, stel ik me voor, 
na de vestiging van het christendom het zogenoemde gregoriaans ontstaan, dat in de 
katholieke kerkdienst altijd de boventoon heeft gevoerd. Het sprekend voordragen ging 
allerlei muzikale kenmerken vertonen door zinsmelodie, woordaccent en uitspraakritme. En 
zo ontstond liturgische muziek. 
 
De benaming 'gregoriaans' is afkomstig van een ingreep die paus Gregorius de Grote (590-
604) tijdens zijn bewind deed in de toen heersende muzikale gebruiken in de kerk. Er waren 
sinds eeuwen her vrijelijk gegroeide gewoonten op het gebied van de liturgische muziek en 
deze werden nu, al dan niet herzien, door Gregorius aan de hele kerk als officiële kerkmuziek 
voorgeschreven. Je kunt zeggen dat hij orde op zaken stelde. Nog een half decennium bleef 
het gregoriaans dat bekende kenmerkende éénstemmige of monodische ‘spreekzingen', 
ongeacht of het solo of in samenzang gebeurde. Maar, vanaf A.D. 1000 ongeveer, kwam met 
de uitvinding van het notenschrift ook de meerstemmigheid of polyfonie op (en begon feitelijk 
de geschiedenis van de klassieke muziek). Met deze ontwikkeling kwam de 
verstaanbaarheid van het in de kerk verkondigde woord in het geding. Voorop had altijd 
gestaan dat het gregoriaans de zeggingskracht van de liturgie moest dienen. Niets mocht de 
verstaanbaarheid ervan voor het kerkvolk in de weg staan. Maar met die meerstemmigheid 
kon het gebeuren, dat zangstemmen niet meer bij elkaar in de pas liepen, elk een eigen weg 
konden gaan, en dat dit ten koste zou kunnen gaan van de duidelijkheid van de boodschap. 
Aan de andere kant schiep de meerstemmigheid de mogelijkheid om de kerkmuziek veel 
klankrijker en vernuftiger en daardoor indringender te maken, wat juist weer zou kunnen 
bijdragen aan een verdieping van de religieuze ervaring. 
 
Er kwam nog wat bij. De vaststelling en verklanking van 
het gregoriaans waren altijd in handen van de clerus 
geweest, er waren geen aparte 'componisten'. Het waren 
priesters, paters, monniken, nonnen ook, die zich met de verzorging van de muzikale 
bijdrage belastten. Meerstemmig componeren vereist echter expertise. Daar heb je 
beroepslieden voor nodig, vaklui, en die vind je niet altijd binnen de clerus. Er ontstond dus 
een aparte 'stand' van componisten, en dit betekent onherroepelijk dat die zo hun eigen 
ideeën en idealen hebben met het oog op de muziek die zij maken. Er begon zich dus een 
belangenconflict af te tekenen tussen kerkelijke overheid en componisten, tussen liturgie en 
muziek. 

                   Gregorius 



 
Aan de ene kant had je dus die kerkelijke overheid die maar één belang had: de liturgische 
boodschap zo helder mogelijk over het voetlicht brengen, een zo pregnant mogelijke 
mededeling van het geloofsgoed. De woorden mochten in geen geval, door wat voor 
muzikale vormgeving ook, in hun verstaanbaarheid gehinderd worden. Je zou dit het 
religieuze motief van de kerk kunnen noemen. Aan de andere kant had je de 'leveranciers' 
van de muziek bij de boodschap, maar ja, die hadden zo hun eigen esthetische motief: zo 
effectief mogelijke muziek maken, ongeacht of het de verstaanbaarheid van de woorden 
diende of niet. 
 

Er zijn een aantal aanvaringen geweest. Zo viel in 1375 paus 
Johannes XXII, die eerder al in 1322 het 'motetus' had verboden 
omdat er veel te wereldlijke teksten in werden gebruikt ('motetus' 
betekent aanvankelijk ‘tweede stem’, later 'motet'), de toendertijd 

heersende kerkmuziekpraktijk in zijn encycliek Docta sanctorum aan. Er werd de 
voorafgaande twee eeuwen met het gregoriaanse koraal te veel meerstemmig geliefhebberd, 
vond hij, zozeer dat er ook een ‘meertekstigheid’ was ontstaan. Ook tijdens het Concilie van 
Trente 1545-1563 ontstond een conflict over de vraag of de meerstemmigheid de 
toegankelijkheid van de liturgie niet hinderde. Er vond onder leiding van de belangrijke 
koormuziekcomponist Palestrina een 'testzingen' plaats, wat ertoe leidde dat een dreigend 
verbod op meerstemmigheid kon worden tegengehouden. Hiermee gaf de kerk eigenlijk haar 
monopolie op kerkmuziek prijs en kon deze deel worden van de buitenkerkelijke 
muziekcultuur. In 1749 kwam paus Benedictus XIV met de encycliek Annus qui, waarin wordt 
gewaarschuwd dat de kerkmuziek te dicht bij de operamuziek komt. Inderdaad kun je het 
intussen ontwikkelde oratorium en ook de cantate vaak als op bijbelse verhalen 
gebaseerde opera's beschouwen. Koormuziek - en kerkmuziek wás koormuziek - is niet om 
zichzelfs wille ontstaan. Ze stamt uit de misviering als verklanking van de mistekst. De 
moeilijkheid die zich hier verder nog bij voordoet is de vraag of er eigenlijk wel kerkmuziek op 
zich bestaat. Laatst nog vroeg iemand in 
mijn omgeving zich af of je het op 
muziek zetten van vrijmetselaarsteksten maconniek componeren kon noemen. Mozart heeft 
veel muziek voor de vrijmetselarij geschreven. Is dat vrijmetselaarsmuziek? Nodigt in 
dezelfde zin een mistekst tot het maken van een bepaald soort muziek uit, dat je dan 
kerkmuziek kunt noemen? Zit er in de muziek zélf iets liturgisch'? Zou er bijv. zondige muziek 
kunnen zijn? Er is in het algemeen veel gediscussiëerd over de vraag of muziek echt iets 
buitenmuzikaals kan uitdrukken. Een figuur als Stravinski heeft zich altijd fel verzet tegen de 
gedachte dat muziek beelden, gedachten, emoties zou kunnen uitdrukken. Hij was een l'art-
pour-l'art-man, muziek levert alleen muziek op en de rest wordt er bij verzonnen. Hij zou ook 
bestreden hebben dat er een speciale kerkmuziek zou bestaan. Liturgische teksten zijn 
inderdaad doorgaans niet muzikaal betrokken. Toch hield een kerkbestuur de vinger stevig 
aan de pols. Het kon gebeuren dat men een muzikale bijdrage afkeurde omdat de 
vormgeving te veel buitenkerkelijke invloeden vertoonde, in het melisma, in de harmonie, in 

de gebruikte instrumenten e.d. De kerkmuziek kon zich alleen 
verzelfstandigen als het kerkelijke regiem de teugels liet vieren 
of moest laten vieren. Voorts speelt een rol dat in de katholieke 
en ook oosters-orthodoxe kerk het kerkvolk toeschouwer van de 

eredienst is. In het lutheranisme resp. het protestantisme in het algemeen is de gemeente 
met zijn gemeenteliederen en gemeentezang veel meer deelnemer. Dit heeft ook een 
belangrijke impuls gegeven aan de verzelfstandiging van de koormuziek.  
 
Aanvankelijk al was er een invloed van de synagoge en de jiddische kerkzang uit en tijdens 
de renaissance maakte men zich voorstellingen van hoe de 'koren' (reien) in de antieke 
Griekse toneelspelen kunnen hebben geklonken. De koormuziek raakte steeds minder 
vastgeklonken aan de kerk.Intussen waren ook buiten de kerk weerstanden gerezen tegen 
een al te ver doorgevoerde polyfonie in koormuziek. Het was precies die voorkeur voor 
verstaanbaarheid dat de monodie, dus ook de solozang, weer meer kansen gaf, en 
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opmerkelijk genoeg gaf dit weer de stoot tot de ontwikkeling van de opera die het van 
individuele karakters moet hebben en dus van duidelijke onderscheiden vocale partijen. Een 
polyfone, fugatische manier van componeren leidt volgens iemand in die dagen tot een 
‘zuppa della parole’, een woordensoep. Hier valt ook de overgang van het Bach-tijdperk (1e 
helft) naar het Mozart-tijdperk (2e helft 18e eeuw) in te herkennen. 
 

De klassieke koormuziek is, recapitulerend, ontstaan uit een 
spanning tussen duidelijke liturgische tekstuele voordracht en 
door klankrijkdom opgevoerde zeggingskracht van die 

voordracht. Dit soort spanning is er in de vocale muziek nog steeds: hoe vaak ontstaat niet 
wrevel omdat de muziek weliswaar krachtig aanspreekt, maar van de woorden niets te 
verstaan is! Inmiddels heeft het fenomeen koormuziek tot ver buiten de kerk een geweldige 
groei doorgemaakt. Er zijn mannenkoren, vrouwenkoren, kinderkoren, jongenskoren, 
gemengde koren, a capella koren, operakoren enz. Zelfs uitgesproken liturgisch gefundeerde 
koorwerken (bv. de Hohe Messe van Bach, Deutsches Requiem van Brahms) zijn niet meer 
gebonden aan uitvoering in een kerk. Het oratorium heeft zich losgemaakt van bijbelse 
gegevens (bv. Die Jahreszeiten van Haydn). De koormuziek is ook de symfonische muziek 
binnengedrongen (bij Beethoven, Mahler e.v.a.). Je zou kortweg kunnen zeggen dat de 
ontwikkeling van de koormuziek eigenlijk weerspiegelt hoe sinds de middeleeuwen de 
maatschappij zich van de kerk heeft geëmancipeerd. 
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