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10. Reformatie: ook een muzikale aardverschuiving 

Frits Fraanje 

Het christelijk geloof is altijd een enorme bron van inspiratie geweest, zeker ook voor 

musici. Binnen en buiten de kerken. In dit achtergrondartikel beperken we ons tot enkele 

religieus geïnspireerde muziekvormen. 

De (on)mondige mens 

Aan het eind van de Middeleeuwen zingt de gewone kerkganger nauwelijks zelf in de 

kerkdienst. De liturgie speelt zich af op het priesterkoor en wordt uitgevoerd door de 

clerus. Het vaak goed geschoolde koor heeft dan inmiddels de (zingende) taak van de 

gemeente grotendeels overgenomen. De kerkganger is in de katholieke kerk vooral 

toeschouwer van heilige handelingen in de liturgie.   

Een nieuwe tijd breekt aan - de Renaissance; de mens wordt mondiger en zelfbewuster. 

De volgelingen van Luther, Calvijn en andere reformatoren worden al vroeg 

‘protestanten’ genoemd en er ontstaan na verloop van jaren protestantse kerken, waar 

de liturgie anders wordt vormgegeven dan in de katholieke traditie (zie 

ook www.refo500.nl). 

In de protestantse kerkdiensten krijgt de gemeente een veel actievere taak. Dat is een 

duidelijk verschil met de praktijk in de katholieke kerk en is nog te merken in onze tijd. 

Tijdens katholieke vieringen wordt er door het kerkvolk lauwer gezongen dan in 

protestantse diensten. Het begrip ‘gemeente’ voor de aanduiding van de aanwezige 

kerkgangers in kerkdiensten is overigens typisch protestants. Bij de katholieken spreekt 

men van ‘parochie’ en ‘parochianen’. 

Luther en Calvijn willen de kerkelijke gemeente letterlijk en figuurlijk een stem geven en 

daar hebben beiden zich, elk op eigen wijze, voor ingezet. 
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Zingend geloven  

Voor Luther zijn lied en muziek, naast de preek (gesproken verkondiging van het Woord), 

verkondigende en levende stemmen van het Evangelie. En als zodanig schakelt hij de 

gemeente in: zingen is verkondigen, maar ook bidden, loven en belijden. Luther gaat zelf 

aan de slag; er is immers geen geschikt repertoire voor een hele gemeente. In totaal 

maakt Luther 37 liederen; hij schrijft zowel de tekst als de melodie, zoals dat in die 

dagen gebruikelijk was. Luther, die helemaal geen kerkscheuring wilde, maakt bij het 

componeren gebruik van oude melodieën uit de kerk der eeuwen. Vaak bewerkt hij 

gregoriaanse delen tot een voor de gemeente goed zingbaar lied. Zijn liederen vormen 

grofweg twee categorieën: de gebedsliederen en de proclamerende liederen. 

Zijn gebedsliederen beginnen en sluiten doorgaans elke regel met een lange noot; de 

tussenliggende noten zijn kort. De melodieën hebben daarmee iets verhevens. Bekende 

gebedsliederen die teruggaan op het gregoriaans, zijn bijvoorbeeld Nun komm der 

Heiden Heiland,  Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist en het Vater unser. De 

proclamerende liederen beginnen met een korte hoge noot en doorlopen vervolgens het 

hele octaaf.  De vitaliteit spat ervan af. Voorbeelden zijn  Vom Himmel hoch en Ein feste 

Burg ist unser Gott (dit lied heeft oorspronkelijk bij Luther een levendig ritme, dat in 

latere versies is verdwenen). 

Wijdt hem uw kunst? Luther versus Calvijn 

Luther is niet bang dat goede muziek de aandacht wegtrekt van het Woord; wat hem 

betreft, is er dus in de diensten ook plaats voor goede instrumentale muziek en voor 

kunstige koormuziek. Dit betekent een enorme stimulans voor menig componist om 

kerkelijke muziek te componeren, met als absoluut hoogtepunt Johann Sebastian Bach 

(zie ook https://sites.google.com/site/beeldfiguren/johann-sebastian-bach    en    

https://npofocus.nl/artikel/7645/waarom-staat-bach-altijd-op-een). Bach staat voluit in 

de Lutherse traditie, wat hijzelf ook expliciet laat blijken, onder andere in zijn tekstkeuze 

bij vocale werken zoals zijn cantates. Veel informatie over de vocale werken van Bach is 

te vinden op de website van Eduard van Hengel: https://eduardvh.home.xs4all.nl/. 

Luther handhaaft in zijn liturgie de vorm van de katholieke mis; het altaar blijft daarmee 

in de kerk. Wel past hij de vaste liturgische gezangen (het ordinarium) aan. In plaats van 

het door priesters of koor gezongen Latijnse Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus en 

Agnus Dei  klinken nu liederen in de Duitse taal, gezongen door de gemeente.  Zo geeft 

hij de gemeente haar plaats in de eredienst terug. 

Calvijn, die in Straatsburg en Genève heeft gewerkt, hervormt de liturgie meer dan 

Luther. Mis, altaar, kruis en beeld, kaarsen, koor en orgel verdwijnen uit de kerk; de 

preekstoel, beter gezegd de verkondiging van het Woord, staat centraal. Gemeentezang 
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vindt hij wel belangrijk, maar die moet eenstemmig zijn en voortkomen uit het Woord, 

dus letterlijk uit de Bijbel. Maar ook hij zit met het probleem dat er weinig tot niets van 

dien aard voor gewone gemeenteleden voorhanden is. De veelstemmige (polyfone) 

kerkmuziek is veel te moeilijk voor ongeschoolde zangers. Hij neemt daarom het initiatief 

om de Psalmen geschikt te maken voor gemeentezang. Daarvoor zoekt hij goede 

tekstdichters: Clément Marot en Théodore de Bèze.  

 

Samenzang geregeld 

Gemeentezang verloopt het beste als je de tekst in coupletten (strofen) aanbiedt. Eén 

melodie past dan bij alle coupletten. Zo worden de 150 bijbelse psalmen strofisch 

gemaakt en op rijm gezet in de Franse taal. Hij gebruikt enkele melodieën die hij al kent 

vanuit Straatsburg, maar voor de meeste psalmen worden nieuwe gemaakt. Zijn 

componisten zijn Guillaume Franc, Louis Bourgeois en Maître Pierre. Dat ‘nieuw’ is ook nu 

weer betrekkelijk, want Calvijn zoekt, net als Luther, aansluiting bij de traditie. Zijn 

componisten bewerken in een aantal gevallen de gregoriaanse hymnen tot nieuwe 

melodieën. Zijn nieuwe psalmenboek noemen we het Geneefse Psalter, het psalmboek 

van Genève. De 129 melodieën (sommige psalmen hebben dezelfde melodie) worden nu 

nog geroemd om hun kwaliteit. Er worden slechts twee notenwaarden gebruikt, de halve 

en de kwartnoot, wat de Franse tekst heel goed zingbaar maakt. Er wordt gebruik 

gemaakt van modi, oude kerktoonsoorten, in sommige psalmboekjes nog aangegeven 

met bijvoorbeeld dorisch, phrygisch of hypo-myxolydisch. 

Calvijn stimuleert daarnaast het musiceren thuis. Daar wordt soms wel meerstemmig 

gezongen en er worden ook diverse instrumenten bij gebruikt. 

 

Het koraal, bron van muzikale inspiratie 

Die nieuwe psalmmelodieën zijn tot op heden een bron van inspiratie voor veel 

componisten. Een vaak voorkomende vorm is het koraal, een kerklied dat 

meestal strofisch van vorm is. In de 16e eeuw wordt het begrip ‘koraal’ in 

de protestantse kerken gebruikt voor de eenstemmige zang door de gehele gemeente. 

Het koraal vormt de basis voor de protestantse kerkmuziek. In de Lutherse Kerk bleef, in 

tegenstelling tot in veel calvinistische kerken, het kerkkoor (de cantorij) gehandhaafd. 

Hoewel een koraalmelodie op zich dus eenstemmig is, ontstonden al in een vroeg 

stadium vierstemmige uitwerkingen ter begeleiding. Vierstemmige koorbewerkingen 

vormen vaak de basis van kerkelijke motetten, cantates en passies. Daarnaast worden 

koraalmelodieën in deze genres gebruikt als contrapunt voor andere thema’s. 



In de Lutherse mis neemt orgelspel een belangrijke plaats in. Hierdoor ontstaan vooral in 

de barok een groot aantal composities voor orgel, die op koraalmelodieën gebaseerd zijn. 

Deze composities worden koraalbewerkingen genoemd, of, als ze bedoeld zijn als 

inleiding op de gemeentezang, koraalpreludes. 

De koraalbewerkingen kunnen op grond van hun vorm in vier groepen ingedeeld worden: 

• het orgelkoraal; 

• de koraalfantasie; 

• de koraalfughette; 

• de koraalpartita. 

Het veelstemmig instrument en de zingende gemeente 

De geschiedenis van de koraalbewerking gaat terug tot de tijd voor de reformatie. De 

oudste overgeleverde koraalbewerkingen stammen van Hans Buchner (1483-

1538), Johannes de Lublin, Hans Kotter (ca. 1485-1551) en Arnolt Schlick (1455-1525).  

Van grote invloed op de ontwikkeling van de koraalbewerking is Jan Pieterszoon 

Sweelinck  (1562-1621), die wordt beschouwd als de grootste componist die Nederland 

ooit heeft voortgebracht. Hij schrijft behalve orgelmuziek ook een monumentaal oeuvre 

aan vocale muziek, waaronder een complete meerstemmige zetting van alle 150 

psalmen. Door het ontbreken van opnames is deze muzikale schat uit de Gouden Eeuw 

tot nu toe slechts ten dele en aan weinigen bekend. Met Het Sweelinck Monument heeft 

Harry van der Kamp een belangrijk stuk Nationaal Cultureel Erfgoed aan de vergetelheid 

ontrukt. (Zie ook http://jpsweelinck.nl/ en 

https://sites.google.com/site/beeldfiguren/jan-pietersz-sweelinck.) 

De vele leerlingen van Sweelinck uit Noord-Duitsland verspreiden diens kunst en geven 

die door aan volgende generaties organisten en componisten. Mede door die invloed 

ontstaat een genre dat bekend wordt als de Noord-Duitse Orgelschool. Ook de orgelbouw 

neemt in de 17e en 18e eeuw een enorme vlucht. Het orgel wordt vergeleken met de 

zingende gemeente: vele stemmen die zich verenigen in één jubel tot Gods eer. Orgels 

worden prestigeobjecten waarmee steden zoals bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam 

elkaar proberen de loef af te steken. De Noord-Duitse orgelbouwer Arp Schnitger, die ook 

in Noord-Nederland en Scandinavië actief is, wordt wereldberoemd. Veel historische 

instrumenten worden liefdevol in stand gehouden. Zie ook 

https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-techniek-38-historische-

orgels-in-nederland-2004_0.pdf. 

De kunst van het koraalvoorspel bereikt haar hoogtepunt in de muziek van -alweer- 

Johann Sebastian Bach. Na Bach nam de internationale interesse voor de 
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koraalbewerking sterk af. Hoogtepunten uit latere tijd zijn de koraalvoorspelen 

van Johannes Brahms en het werk van Max Reger. Buiten Duitsland en Nederland was de 

koraalbewerking minder populair. In Nederland is de koraalbewerking tot op de dag van 

vandaag geliefd in (protestants-)kerkelijke kring en bij orgelconcerten. 

De koraalfantasie is vooral in de Noord-Duitse Orgelschool zeer populair. Bij deze vorm 

wordt iedere frase van het koraal zeer uitgebreid bewerkt.  

De koraalpartita is een reeks variaties over het koraal, geheel in de stijl van variaties 

over volksliederen, die in de 17e eeuw veel geschreven werden. Vaak is deze vorm niet 

voor kerkelijk maar voor huiselijk gebruik bedoeld. 

 

Invloeden op muziek buiten de kerk 

In de symfonische muziek van de 19e en 20e eeuw wordt het begrip ‘koraal’ gebruikt 

voor een eenvoudige eenstemmig gespeelde melodische beweging, meestal 

door koperblazers. Voorbeelden hiervan vinden we bij Felix Mendelssohn-

Bartholdy, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler en Béla Bartók. In deze zin 

zien we het begrip ook in de traditie van de Franse symfonische orgelmuziek, 

bijvoorbeeld bij César Franck en Hendrik Andriessen. In veel muziek uit de periode van 

de Romantiek en van latere 20e eeuwse stromingen wordt het koraal als stijlmiddel 

gebruikt, waarbij de kerkelijke annotatie soms verloren gaat, maar waarbij het statige 

sacrale karakter in een nieuw gecomponeerd geheel overeind blijft. Zo konden er 

koraalachtige stukken ontstaan, die niet terug te voeren zijn op bestaande 

koraalmelodieën, maar wel het karakter hebben van een koraal. Een voorbeeld is het 

Andante religioso uit Béla Bartóks 3e Pianoconcert.  

 

Er zou veel meer te vertellen zijn over de invloed van de reformatie en de 

contrareformatie op de muziek. Niet alleen in de kerken, maar zeker ook daarbuiten.  

Wellicht dat dit verdiepingsartikel bij onze website reformatieenonderwijsnu.nl een 

aanleiding is om zelf verder op onderzoek uit te gaan! 

 

 

Bronnen bij deze tekst: behalve de in de tekst via hyperlinks aangegeven websites, ook  

Reformatorisch Dagblad d.d. 20-09-2012. 

http://annemiekevierwind.nl/reformatie-en-kerkmuziek-2/. 
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