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Muziek als rituele praktijk 

Gelineau herlezen 

 
In 1962, nu vijfenveertig jaar geleden, verscheen het boek Chant et musique dans le 

culte chrétien van de jezuïet Joseph Gelineau.1 Dit boek was richtinggevend voor de 
ontwikkeling van de liturgische muziek in de rooms-katholieke kerk vanaf de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Het werd vertaald in het Engels, Duits, Italiaans, Spaans en 
Portugees.2 Gelineau verwoordde zijn ideeën over liturgische muziek weliswaar 
voorafgaand aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), maar wat hij schreef 
kwam geheel overeen met wat dit concilie beoogde. Gelineau omschreef liturgische 
muziek als integraal onderdeel van de liturgie, dienstbaar aan het ritueel. Hij schrijft 
onder meer:  
 

‘Par le chant, l’Église vise une opération de salut, de sanctification et de culte; 
pour cette action sacrée, elle se sert de la musique comme d’un instrument. 
(...) C’est dans sa fonction rituelle que se concrétise pour la musique son rôle 
de servante du rite.’3  

 
Een jaar later horen we de echo van deze regels in artikel 112 van de Constitutie over 
de Liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 december 1963).4  

Gelineau had met zijn ideeën grote invloed op onder meer de Nederlandse 
componist Bernard Huijbers (1922-2003), een ordegenoot die samen met de dichter 
Huub Oosterhuis toonaangevend was en is voor de Nederlandstalige liturgische 
muziek.5 
 
Gelineau herlezen 

                                                 
* Ik dank prof.dr. G. Lukken voor zijn commentaar bij een eerdere versie van deze inaugurele rede. 

1 J. GELINEAU, Chant et musique dans le culte chrétien. Principes, lois et applications. Parijs 1962. 

2 Engelse editie: Voices and instruments in christian worship (vertaald door C. Howell s.j.). London 1964. Duitse 
editie: Die Musik im christlichen Gottesdienst : Prinzipien, Gesetze, prakt. Anwendungen (vertaald door L. Tönz). 
Regensburg 1965. Italiaanse editie: Musica e canto nel culto cristiano. Turijn 1963. Spaanse editie: Canto y 

musica en el culto cristiano. Barcelona 1967. Portugese editie: Canto e Música no Culto Cristão : Princípios, Leis 

e Aplicações. Petrópolis 1968. 

3 GELINEAU, Chant et musique, 67, 68. 

4 In artikel 112 lezen we onder meer: ‘De kerkmuziek zal dan ook des te meer gewijde muziek zijn naarmate zij 
nauwer met de liturgische handeling wordt verbonden, hetzij om het gebed een inniger vorm te geven en de 
eensgezindheid te bevorderen, hetzij om de heilige riten met grotere plechtigheid te verrijken.’ Zie: CONSTITUTIES 

EN DECRETEN van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Amersfoort 1967, 30. 

5 Zie R. BOT, Zingt allen mee. 65 jaar Liturgische en Kerkmuzikale Beweging in Nederland. Een liturgie-

documentaire studie naar de ontwikkeling en het liturgisch functioneren van de rooms-katholieke kerkmuziek in 

Nederland van 1903 tot en met 1969 onder invloed van de idealen van de Liturgische Beweging (dissertatie 
Theologische Faculteit Tilburg; Kerkmuziek en Liturgie 12). Utrecht/Kampen 2003, 1103-1112. Voor Huijbers zie: 
M. HOONDERT, A. VERNOOIJ e.a., Bernard Huijbers 1922-2003, in: Gregoriusblad 127 (2003) 193-240. A. 
VERNOOIJ, Bernard Maria Huijbers (1922-2003). In memoriam, in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 19 (2003) 15-
30. 
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Het boek van Gelineau kunnen we met recht een klassiek werk noemen, in de 
betekenis van een ‘voorbeeldig boek’, een boek ‘waaraan blijvend gezag toegekend 
wordt’.6 Bij herlezing van dit boek viel mij op hoe actueel Gelineau is, althans actueel 
in zijn vraagstellingen, niet in zijn antwoorden. De vragen die Gelineau in 1962 
stelde, zijn nog steeds relevant, kunnen ook onze vragen zijn, zij het dat ze nu gesteld 
worden in een geheel ander kader dan dat van de zich langzaam naar de wereld 
toekerende kerk. Een van de fundamentele vragen die Gelineau naar voren brengt, is 
de vraag naar religieuze betekenisgeving. In zijn eigen woorden: ‘(…) le projet n’est 
pas de “faire de la musique” mais de l’entrer au moyen de l’art musical dans le 
mystère du salut.’7 Hoe brengt muziek tot ‘heil’? Ik zie het als mijn opdracht deze 
vraag blijvend te thematiseren, zonder echter de door Gelineau toegevoegde 
beperking ‘dans le culte chrétien’. De vraag naar muziek en religieuze 
betekenisgeving kunnen we in een tijd waarin sprake is van wisselende en momentane 
gemeenschappen,8 niet langer beperken tot de liturgie; zij is relevant voor het geheel 
van onze cultuur. 
 
Een nieuw kader: transformatie van religie 
 
Zoals gezegd, de vragen die Gelineau in 1962 stelde zijn nog steeds relevant, maar het 
kader waarin ze nu gesteld worden is anders dan bij Gelineau. Alvorens ik op de 
vragen zelf inga, wil ik een en ander zeggen over dat kader, niet uitputtend, maar 
oproepend en schetsmatig.  

Over de positie van religie en kerk in de moderne samenleving zijn in de 
afgelopen jaren enkele belangwekkende studies verschenen. Ik noem hier het lijvige 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) getiteld 
Geloven in het publieke domein

9 en het laatste God-in-Nederland onderzoek van de 
godsdienstsociologen Ton Bernts, Gerard Dekker en Joep de Hart.10 Het rapport van 
de WRR rekent af met zowel de secularisatiethese als met de idee van de terugkeer 
van religie. De werkelijkheid is allerminst onttoverd, maar van een terugkeer van de 
oude religie is evenmin sprake. ‘Veeleer is sprake van een transformatie van religie’, 
aldus het WRR-rapport.11 Deze transformatie bestaat onder meer uit een proces van 

                                                 
6 Zie VAN DALE. Groot woordenboek der Nederlandse taal. Utrecht/Antwerpen 1992 (twaalfde, herziene druk, 
lemma ‘klassiek’, tweede betekenis.  

7 GELINEAU, Chant et musique, 10.  

8 Zie onder andere: J.W. DUYVENDAK en M. HURENKAMP (red.), Kiezen voor de kudde. Lichte gemeenschappen en 

de nieuwe meerderheid. Amsterdam 2004. M. MAFFESOLI, The time of the tribes. The decline of individualism in 

mass society (Theory, Culture & Society). Londen enz. 1996. Vertaling van: Le temps des tribus. Parijs 1988. P. 
WARD, Kerk als water. Pleidooi voor een vloeibare manier van kerk-zijn. Kampen 2003 (vertaling van: Liquid 

Church. Peabody 2002). 

9 W. VAN DE DONK e.a. (red.), Geloven in het publieke domein. Verkenningen van een dubbele transformatie. 
Amsterdam 2006. 

10 T. BERNTS, G. DEKKER en J. DE HART, God in Nederland 1996-2006. Kampen 2007. 

11 W. VAN DE DONK en R. PLUM, Begripsverkenning, in VAN DE DONK, Geloven in het publieke domein, 35. 
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levensbeschouwelijke individualisering. Batson duidt de huidige religiositeit aan als 
‘quest religion’ en Davie spreekt van ‘believing without belonging’.12 De religiositeit 
van de Nederlanders ontwikkelt zich van vaststaande antwoorden naar open vragen. 
De ‘zwevende kiezer’ manifesteert zich inmiddels ook op religieus gebied. Toetssteen 
hierbij is de eigen ervaring: de ‘gelovige’ wil geraakt worden.13 

Op speelse en prikkelende wijze zijn de veranderingen in het religieuze 
landschap getypeerd door Adjiedj Bakas en Minne Buwalda in hun boek De toekomst 

van God.14 Zij spreken met betrekking tot verandering in religie van zeven 
‘megatrends’, te weten: individualisering, nieuwe orthodoxie, politisering, 
mediatisering, commercialisering, religie als belevenis en nieuwe religieuze 
mengvormen. Het is hier niet de plaats deze megatrends kritisch te bespreken en te 
evalueren. Bakas en Buwalda simplificeren wellicht de al genoemde transformatie 
van religie tot enkele slogans, maar ze bieden daarmee wel een uitgangspunt voor (en 
een uitdaging tot) nauwkeuriger onderzoek naar de complexe situatie van de 
religiositeit in Nederland. 

Dat deze situatie complex is, blijkt uit de titel van een artikel van de hand van 
Peter van Rooden, waarin hij spreekt over het ‘vreemde sterven van het Nederlandse 
christendom’.15 Van Rooden verbaast zich over het gebrek aan onderzoek naar 
verklaringen voor de vrijwel volledige ontkerstening van de Nederlandse samenleving 
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. Op basis van interviews (oral history) komt 
hij tot de conclusie dat het verdwijnen van de vanzelfsprekende en collectieve 
religieuze (vooral rituele) praktijken van vóór de jaren zestig niet verklaard kan 
worden in termen van secularisatie, bevrijding en toenemende mondigheid, maar 
samenhangt met de opkomst van het expressieve en reflectieve zelf. Vanaf de jaren 
zestig nam de welvaart plotseling toe; er kwamen meer mogelijkheden om het eigen 
ik gestalte te geven. Dit contrasteerde met de aard van het christendom zoals dat 
bestond vóór 1960. Dat berustte immers niet op een reflectief en expressief zelf, maar 
bestond in collectieve en vanzelfsprekende religieuze praktijken. Van Rooden schrijft:  
 

‘Het Nederlandse christendom stierf toen het ritueel, collectief en 
vanzelfsprekend religieus handelen waarin het vorm had aangenomen binnen 
het leven van de gelovigen steeds minder belangrijk werd als gevolg van de 
popularisering van het ideaal en de praktijken van het expressieve en 
reflexieve zelf.’16  

 

                                                 
12 C. BATSON, Religion as prosocial: agent or double agent?, in Journal for the scientific study of religion 15 (1976) 
29-45. G. DAVIE, Believing without belonging, in Social compass 37 (1990) 4, 455-469. 

13 Zie ook G. SCHULZE, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt/New York 1993. 

14 A. BAKAS en M. BUWALDA, De toekomst van God (met muziek waar Hij van houdt). Schiedam 2006. 

15 P. VAN ROODEN, Oral history en het vreemde sterven van het Nederlandse christendom, in Bijdragen en 

mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 119 (2004) 524-551. 

16 VAN ROODEN, Oral history, 548. 
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Het lukte de kerken in Nederland niet, in tegenstelling tot het Amerikaanse 
christendom, in reactie hierop het christendom aan te bieden als product op een 
culturele markt, waardoor een kloof ontstond tussen de kerken en nieuwe, expressieve 
en reflectieve vormen van religiositeit.  
 

De transformatie van religie en de opkomst van het expressieve en reflectieve 
zelf hebben ook ingrijpende gevolgen voor de liturgie van de kerken. Deze wordt in 
toenemende mate als vervreemdend of irrelevant ervaren. Het afnemende kerkbezoek 
is een signaal van deze ontwikkeling.17 Tegelijkertijd is er volop belangstelling voor 
rituelen, zien we de opkomst van rituelenbureaus en zoeken mensen naar 
mogelijkheden om kernmomenten van hun leven op rituele wijze te markeren. Vanuit 
wetenschappelijk perspectief, en naar ik vermoed ook vanuit kerkelijk-beleidsmatig 
perspectief, doen we er goed aan de liturgie van de kerken niet geïsoleerd van deze 
ontwikkelingen te beschouwen.18 De kerkelijke liturgie is onontkoombaar verbonden 
met de algemene, in de cultuur ingebedde, ritualiteit.19 Rituele performance, 
waaronder het vieren van liturgie, is altijd een culturele praktijk.20 Cultuur heeft 
hierbij betrekking op het scheppen van betekenis. Cultuur, of beter: cultureel 
handelen, brengt zinvolle verbanden aan tussen op het oog onsamenhangende 
elementen in de werkelijkheid. Religie en ritueel spelen hierbij een belangrijke rol, 
maar zijn niet de enige spelers op het culturele vlak. Van belang is nu dat de 
christelijke ritualiteit21 voeling blijft houden met de algemene ritualiteit en met de 
cultuur, waarvan zij hoe dan ook deel uitmaakt. 

Een goed voorbeeld inzake de transformatie van de christelijke ritualiteit is het 
uitvaartritueel. Gerard Lukken heeft in een uitvoerig artikel de stand van zaken met 

                                                 
17 BERNTS e.a., God in Nederland, 17, tabel 1.3. Het aantal mensen dat regelmatig naar de kerk gaat is afgenomen 
van 50% in 1966 tot 16% in 2006. 

18 P. POST, Actueel panorama van ritueel-liturgische inculturatie en participatie in Nederland: schets en perspectief, 
in: J. Lamberts (red.), De actieve deelname aan de liturgie herbekeken. Honderd jaar na Pius X en veertig jaar na 

het Concilie (Nikè-reeks 50). Leuven/Voorburg 2004, 41-79, 77: ‘Als eerste is er de stap om christelijke kerkelijke 
kernliturgie niet geïsoleerd te zien (…). Belangrijke grondhouding voor liturgische beleidsmakers, liturgen, 
liturgisten is nu om de zaak ook om te draaien: niet vanuit de kernliturgie naar de samenleving en haar riten en 
devoties te kijken, maar ook omgekeerd: vanuit het maatschappelijk milieu naar kerk en liturgie.’ 

19 Paul Post introduceerde in verband hiermee de tautologische omschrijving ‘ritueel-liturgisch’, waarin duidelijk 
wordt dat elke liturgiestudie ook een rituele studie is. Zie: P. POST, Life cycle rituals: a ritual-liturgical perspective, 
in: Questions liturgiques / Studies in liturgy 83 (2002) 10-29. Op p. 16 schrijft Post: ‘Here liturgy is not only put in 
the broader context of rituality more consistently and systematically, thereby declaring liturgical study to be a 
ritual study, but one can also hear the double context of human and cultural conditions.’ Al veel eerder had Gerard 
Lukken gewezen op de antropologische basis van de liturgie, zie synthetiserend: G. LUKKEN, Rituelen in overvloed. 

Een kritische bezinning op de plaats en gestalte van het christelijke ritueel in onze cultuur. Baarn 1999. Engelse, 
uitgebreide en herziene editie: Rituals in abundance. Critical reflections on the place, form and identity of 

Christian ritual in our culture (Liturgia Condenda 17). Leuven 2005. 

20 Ik sluit hiermee voor wat betreft het onderzoekskader aan bij de zogenoemde ritual studies. Zie hiervoor: T. 
SWINKELS en P. POST, Beginnings in Ritual Studies according to Ronald Grimes, in Jaarboek voor liturgie-

onderzoek 19 (2003) 215-238. P. POST, Ritual Studies: Einführung und Ortsbestimmung im Hinblick auf die 
Liturgiewissenschaft, in Archiv für Liturgiewissenschaft 45 (2003) 21-45. 

21 Ook door te spreken van ‘christelijke ritualiteit’ wordt duidelijk dat de liturgie van de christelijke kerken niet los 
staat van de algemene ritualiteit in onze cultuur.  
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betrekking tot wat hij noemt ‘dodenrituelen’ beschreven en geanalyseerd.22 Hij 
signaleert:  
 

‘Allerwegen is men in onze cultuur op zoek naar zinvolle dodenrituelen. 
Daarbij is in het algemeen geen sprake van een terugkeer naar de 
dodenrituelen uit de agrarische samenleving waarin de uniforme Requiemmis 
“zonder aanzien des persoons” werd voltrokken (...). De nadruk ligt nu op de 
persoonlijke uitvaart, naar eigen inzicht. Het gaat om het dodenritueel van 
déze dode en – ook dat is nieuw – van déze nabestaanden.’23  

 
Muziek speelt bij deze gepersonaliseerde uitvaartrituelen een belangrijke rol, waarop 
ik hierna nog nader in zal gaan.24 Voor het ambt van kerkmusicus heeft deze 
ontwikkeling ingrijpende gevolgen. Menig kerkmusicus heeft er moeite mee dat 
popmuziek en cd’s hun intrede doen in het kerkgebouw,25 maar deze ontwikkeling 
lijkt mij onontkoombaar. Zij vraagt om een nadere doordenking vanuit een positieve 
houding ten opzichte van de religieuze dimensies die in onze (muzikale) cultuur 
aanwezig zijn en de rol die de kerkmusicus hierbij kan spelen.  
 
De hierboven geschetste ontwikkelingen worden weerspiegeld in de naam van de 
leerstoel en de institutionele omgeving waarin deze is gevestigd. Mijn voorganger, 
Anton Vernooij, was hoogleraar ‘Liturgische muziek’ aan de Theologische Faculteit 
Tilburg.26 Thans heet de leerstoel ‘Muziek en Christendom’ en is hij onderdeel van de 
faculteit Geesteswetenschappen en daarbinnen van het departement 
Religiewetenschappen en Theologie. Deze verandering van naam is niet in de eerste 
plaats cosmetisch of strategisch te verantwoorden, maar programmatisch. Ik zie het 
als mijn leeropdracht muziek enerzijds en christendom anderzijds op elkaar te 
betrekken. Daarbij duidt ‘christendom’ vooral op ‘christelijke ritualiteit’ als onderdeel 
van, het is al gezegd, de algemene ritualiteit; ‘muziek’ duidt op álle muziek die binnen 
het kader van de christelijke ritualiteit tot klinken komt, geen enkel genre is bij 
voorbaat van het onderzoek uitgesloten. Dit programma beperkt zich dus niet tot het 
kerkgebouw, of tot muzikale genres die door de kerkelijke traditie zijn aangemerkt als 
geëigend voor de liturgie. Dit wil echter niet zeggen dat het programma zich laat 
leiden door postmodern relativisme, of het anything goes dat hier en daar de ritueel-

                                                 
22 G. LUKKEN, Een barmhartige kerk? Spanningsvelden in de uitvaartliturgie, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 
21 (2006) 159-194. IDEM, Het christelijk dodenritueel binnen de dynamiek van het hedendaagse rituele landschap, 
in L. VAN TONGEREN, Vaarwel. Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen. Kampen 2007, 33-
53.. 

23 LUKKEN, Een barmhartige kerk?, 163. 

24 P. VAN DEN AKKER, De dode nabij. Nieuwe rituelen na overlijden. Tilburg 2006, 205-209. 

25 In de Yahoo-discussiegroep ‘Hedendaagse kerkmuziek’ werd in juli 2007 uitvoerig gediscussieerd over het 
gebruik van cd’s in de liturgie. Zie ook: B. STOLWIJK, Muziekkeuze en gebruik van cd’s in een kerkelijke uitvaart, 
in Doorgeven. Bulletin voor liturgie en kerkmuziek 18 (2004) nr. 2, 10-13. P. VAN DER WEIDE, Het gebruik van cd’s 
tijdens de viering van de liturgie, in Gregoriusblad 128 (2004) 220-225. 

26 Inaugurele rede : A. Vernooij, Muziek als liturgisch teken (Liturgie in perspectief 10). Baarn/Heeswijk 1998. 
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muzikale praktijk lijkt te kenmerken. Onderzoeksresultaten zullen steeds getoetst 
worden volgens het principe van de ritual criticism (of beter: ritual music criticism)27 
en de uiteindelijke vraag naar transcendente aanwezigheid.28 Deze oratie is van dit 
programma het formele en rituele startschot. 
 
De vragen van Gelineau 
 
‘Le présente essai voudrait instaurer (...) une réflexion sur les relations entre l’art 
musical et le culte chrétien’, schrijft Gelineau in de inleiding op zijn boek. Zijn 
reflectie werkt hij uit in dertien hoofdstukken en een conclusie. Het boek van 
Gelineau is vooral beroemd omwille van het zevende hoofdstuk (‘Les formes 
lyriques’), waarin hij de verschillende tekstuele vormen van de christelijke liturgie 
analyseert. Het resultaat van deze analyse was van grote invloed op het werk van het 
duo Oosterhuis – Huijbers die op hun beurt de Nederlandstalige liturgische muziek 
verrijkten met tal van nieuwe vormen, zoals de litanie, de verschillende vormen van 
psalmodie en het gezongen eucharistisch gebed.29 Ook de hoofdstukken vijf (‘Les 
grandes classes de rites chantés’) en acht (‘Les genres musicaux’) zijn meer analytisch 
van aard. Hoe boeiend ook, ik laat deze hoofdstukken achterwege en beperk me tot de 
fundamentele vragen die Gelineau in zijn boek naar voren brengt, vanuit de 
overtuiging dat juist hierdoor zijn klassieke werk nog steeds zeggingskracht heeft. Het 
schema laat zien hoe de afzonderlijke hoofdstukken van het boek van Gelineau in het 
nu volgende terugkeren.  
  

GELINEAU, Chant et musique
30
 Vraagstelling 

1. Le chant comme mystère Hoe krijgt muziek religieuze betekenis? 

2. Le chant comme rite Muziek als ritueel 

3. La musique, servante de la liturgie Muziek, dienstbaar aan…? 

4. Musique sacrée, musique liturgique, 

musique religieuse 

+ 9. Le langage et le style 

Welke muziek past  

bij de huidige christelijke ritualiteit? 

6. Les acteurs du chant liturgique et leur rôle Hoe participeren wij aan ritueel-muzikale 

repertoires ? 

                                                 
27 Zie R. GRIMES, Ritual criticism. Case studies in its practice, essays on its theory. Columbia 1990. 

28 Ik onderschrijf de stelling van systematisch theoloog Stephan van Erp dat ook binnen de nieuwe 
religiewetenschappelijke context voortgaande reflectie op openbaring nodig blijft, juist omdat deze ook plaatsvindt 
‘buiten de perken’ van een herkenbare geloofsgemeenschap. Zie: S. VAN ERP, Geloof buiten de perken. Nieuwe 
wegen voor de systematische theologie, in S. VAN ERP e.a. (red.), Vreemde in eigen huis. Theologen op zoek naar 

hun erfenis. Heeswijk 2007, 61-82. 

29 B. HUIJBERS, Door podium en zaal tegelijk. Volkstaalliturgie en muzikale stijl. Zes en een half essay over 

muzikale functionaliteit. Baarn 1994 (tweede, aangevulde druk; eerste druk uit 1969).  

30 Hoofdstuk 10 gaat in op ‘La polyphonie et les instruments de musique’. De hoofdstukken 11, 12 en 13 zijn een 
toepassing van de gevonden uitgangspunten op de gezangen van de Romeinse mis (11) en van andere vieringen, 
zoals officie, zegeningen, pia exercitia (12), en op verschillende repertoires (13). De hoofdstukken 5, 7 en 8 zijn 
analytisch van aard; zij geven een classificatie van de gezongen riten (5), een overzicht van de tekstuele vormen 
(7) en muzikale genres (8) in de liturgie.  
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Conclusion: La tâche du compositeur De taak van componist én kerkmusicus 

 
Ik zal de door Gelineau behandelde kwesties voor de huidige situatie steeds concreet 
maken aan de hand van muziek in uitvaartrituelen. Deze keuze licht ik kort toe.  

De wijze waarop muziek deel uit maakt van de christelijke ritualiteit is in onze 
huidige cultuur allerminst eenduidig. Lagen voorheen de repertoires min of meer vast, 
thans zien we dat ook de muziekkeuze sterk geïndividualiseerd is en bepaald wordt 
door locale omstandigheden en voorkeuren; er wordt uit tal van (vaak ook 
verrassende) bronnen geput. Het meest sterk zien wij het ontstaan en de groei van een 
pluralistische muziekcultuur bij rituelen waarbij de invloed van zogenoemde 
randkerkelijken31 dominant is. We denken dan met name aan gelegenheidsliturgie, 
aan rituelen op de levensas (doop, huwelijk, uitvaart). Bij deze rituelen zijn de 
grenzen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk vloeiend. Zo kent het uitvaartritueel vaak 
zowel een viering in de kerk als een ritueel dat zich afspeelt op de begraafplaats, in de 
aula van het uitvaartcentrum of het crematorium. Deze rituele settings beïnvloeden 
elkaar. Klonk vroeger bij de uitvaartliturgie de gregoriaanse requiemmis, of een 
toonzetting van de Latijnse requiemteksten door componisten als Perosi, Refice, Witt 
en anderen, nu kiezen nabestaanden, mede onder invloed van de rituelen die zij 
meemaken in uitvaartcentrum en crematorium, voor Nederlandstalige liturgische 
gezangen, geliefde klassieke composities die men kent van radio of televisie, 
popsongs en smartlappen, al dan niet van cd. Deze veranderende ritueel-muzikale 
praktijk roept tal van vragen op; vragen die ook Gelineau zich stelde in 1962, toen de 
visie op liturgische muziek zich wijzigde onder invloed van onder meer de 
Liturgische Beweging.32 
 
1. Hoe krijgt muziek religieuze betekenis? 
De filosoof en theoloog Wil Kox (1935-2003) schreef een klein boekje met de 
prikkelende titel Is God muzikaal?

33 Kox verwoordt en doordenkt de intuïtie die bij 
velen aanwezig is, namelijk dat muziek verwijst naar het ‘andere in de werkelijkheid, 
naar iets dat boven de waarneembare werkelijkheid uitstijgt.’34 John Kaemner schrijft 
in zijn boek Music in human life:  
 

                                                 
31 Ook wel aangeduid als ‘feestchristenen’ of ‘gelegenheidsgelovigen’. Zie onder andere: P. POST, P. PIEPER en R. 
NAUTA, Om de parochie: het inculturerende perspectief van rituele marginaliteit. Verkenning van een 
onderzoeksperspectief, in Jaarboek voor liturgie-onderzoek 14 (1998) 113-140, 126. F. JESPERS, 
Gelegenheidsliturgie van en voor gelegenheidsgelovigen, in Tijdschrift voor liturgie 84 (2000) 339-348. IDEM, 
Gelegenheidsgelovigen. Bewust genieten van genereuze tradities, in Tijdschrift voor theologie 40 (2000) 111-121. 
Zie ook: M. TER BORG, Alles zindert en knispert, in A. VAN HARSKAMP e.a.: De religieuze ruis in Nederland. Thesen 

over de versterving en de wedergeboorte van de godsdienst (Zoetermeer 1998) 26-32, 29. Ter Borg pleit ervoor 
geloof niet te benaderen vanuit de aanbodzijde, maar vanuit de vraagzijde. Vanuit deze benadering komt hij uit bij 
geloof als ‘optie’: een opportunistisch stand-by geloof, een optie die je verzilvert op het moment dat je dat nodig 
hebt, met name bij existentiële problemen. 

32 Zie hiervoor de al genoemde dissertatie van Richard Bot (noot 5). 

33 W. KOX, Is God muzikaal? Tractatus theologico-musicalis. Budel 2003. 

34 KOX, Is God muzikaal?, 16. 
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‘Music is often considered to have supernatural power, presumably because it 
is ephemeral, it cannot be seen, and it deeply moves people’s emotions.’35  

 
Vaak werd en wordt muziek geclaimd als een speciaal soort van goddelijke 
openbaring: muziek als donum Dei, verwijzend naar de Schepper.36 Gelineau duidt 
muziek aan als ‘dochter van God’ (‘fille de Dieu’) en als sacramentum (‘mystère de 
foi’).37 De vraag echter of muziek betekenis heeft, de wijze waarop de eventuele 
betekenis tot stand komt en de samenhang tussen muziek en religieuze betekenis, 
staan volop ter discussie en ik zal er in het vervolg op terugkomen.38  

Het is zeker waar dat rituelen ondenkbaar zijn zonder muziek. Wolfgang 
Suppan wijst er in zijn antropologische studie Der musizierende Mensch op, dat in 
alle ons bekende culturen muziek voorhanden is. En hij vult aan ‘daß überall dort, wo 
Kulthandlungen (...) vollzogen werden, Rezitation in erhobener Sprache, Gesang und 
Musik nicht fehlen.’39 Suppan verklaart dit in termen van ‘macht’ en ‘onderscheid’: 
wie in staat is zich muziek eigen te maken, plaatst zich buiten de groep, neemt een 
onderscheiden plaats in die hem of haar in staat stelt in contact te treden met het 
goddelijke. Deze verklaring, die overigens voorbij gaat aan de mogelijke of 
vermeende werking van de muziek zelf, lijkt mij voor de westerse muziekcultuur niet 
plausibel. Naar onze opvatting is muziek voor iedereen toegankelijk; wie wil, kan 
actief muziek maken, een vaardigheid die aangeleerd kan worden op talloze 
muziekscholen, bij muzieklessen in het onderwijs of in de opleidingsklassen van 
orkesten en fanfares. De amateurmusici worden bediend door de van overheidswege 
gesubsidieerde organisatie Kunstfactor (voorheen: Unisono, Utrecht). Pas op 
professioneel niveau is er sprake van selectie, zoals blijkt uit de toelatingsexamens bij 
de conservatoria. 

Hoe kunnen we voor de westerse cultuur het verband tussen muziek, ritualiteit 
en religie dan wel inzichtelijk maken? Een aanzet tot een antwoord vinden we bij de 
schrijver J.R.R. Tolkien, die zijn boek De Silmarillion begint met een muzikaal 
scheppingsverhaal.  

 
[Eru, de Ene, die in Arda Illúvatar wordt genoemd, zei tegen de Ainur, de 
Heiligen, die de vrucht van zijn denken waren:] ‘Ik wil nu dat jullie van het 

                                                 
35 J. KAEMNER, Music in human life. Anthropological perspectives on music. Austin 1993, 61. 

36 Zie hiervoor: J. SMELIK, Opvattingen over muziek in de kerkgeschiedenis, in C. Ingelse e.a. (red.), Nieuw 

Handboek voor de kerkorganist. Zoetermeer 1995, 25-41. O. SÖHNGEN, Theologie der Musik. Kassel 1967.  

37 GELINEAU, Chant et musique, 32. Zie voor het gebruik van het woord sacramentum voetnoot 7 op p. 15-16: 
Gelineau ontleent dit woord aan de kerkvaders in de betekenis van ‘signe sacré sensible qui révèle et communique 
une réalité invisible de l’ordre de la grâce’. 

38 Zie samenvattend: J. HAUSREITHER, Semiotik des liturgischen Gesanges. Ein Beitrag zur Entwicklung einer 

integralen Untersuchungsmethode der Liturgiewissenschaft (Liturgia condenda 16). Leuven 2004, 1-77. Zie ook: 
E. HEIJERMAN en A. VAN DER SCHOOT (red.), Welke taal spreekt de muziek? Muziekfilosofische beschouwingen. 
Budel 2005. 

39 W. SUPPAN, Der musizierende Mensch. Eine Anthropologie der Musik (Musikpädagogik 10). Mainz enz. 1984, 
32. 
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thema dat ik jullie heb geopenbaard, in harmonie samen een Groots 
Muziekstuk maken.’ (...) Toen begonnen de stemmen van de Ainur, als harpen 
en luiten, en fluiten en trompetten, en vedels en orgels, en als ontelbare koren 
die woorden zongen, het thema van Illúvatar tot een groots muziekstuk te 
maken; en een geluid steeg op van eindeloos wisselende melodieën, geweven 
in een harmonie die tot buiten het gehoor voorbijtrok naar de diepten en de 
hoogten; en de plaatsen waar Illúvatar woonde, werden boordevol gevuld, en 
de muziek en de echo van de muziek vervlood naar de Leegte, en deze was 
niet langer ledig. (...) Toen sprak Illúvatar en zei: ‘(...) Aanschouw jullie 
Muziek!’ En hij liet hun een visioen zien (...) en zij zagen een nieuwe Wereld 
die zichtbaar voor hen werd gemaakt, en deze werd tot een bol gevormd 
temidden van de Leegte, en werd daarin geschraagd, maar maakte er geen deel 
van uit. En terwijl zij keken en zich verbaasden, begon deze Wereld zijn 
geschiedenis te ontvouwen, en het scheen hun toe dat zij leefde en groeide.40 
 

De fundamentele betekenis van muziek voor de kosmische ordening heeft een lange 
geschiedenis in de westerse cultuur. Muziek was vanaf Pythagoras tot ver in de 
negentiende eeuw de ‘key to the universe’. Onze westerse cultuur kent talloze 
traktaten die de ‘harmonie der sferen’ tot onderwerp hebben.41  

Het lijkt mij dat juist het woord ‘ordening’ een sleutelbegrip is bij de vraag 
naar muziek en religieuze betekenisgeving, of in woorden van Gelineau: de vraag 
naar ‘le chant comme mystère’. Muziek is ordening van de tijd en brengt tevens 
structuur aan in de zingende en luisterende gemeenschap. Ook is zij in staat onze 
emoties te kanaliseren.42 En meer nog: zij geeft structuur en vorm aan ons religieus 
verlangen, aan ons zoeken naar transcendente aanwezigheid. Schrijver en filosoof Iris 
Murdoch schrijft: 
 

Good art, thought of as symbolic force rather than statement, provides a 
stirring image of a pure transcendent value, a steady visible higher good, and 
perhaps provides for many people, in an unreligious age without prayer or 
sacraments, their clearest experience of something grasped as separate and 
precious and beneficial and held quietly and unpossessively in the attention.43 

 

                                                 
40 J.R.R. TOLKIEN, De Silmarillion (vertaald door M. Schuchart). Amsterdam 2007 (achtste druk) 15-18. 
Oorspronkelijke, Engelse editie: The Silmarillion. London 1977. 

41 J. PRINS en M. TEEUWEN, Harmonisch labyrint. De muziek van de kosmos in de westerse wereld. Hilversum 
2007. J. JAMES, The music of the spheres. Music, science, and the natural order of the universe. London 2006 
(eerste druk: 1993). 

42 LUKKEN, Rituelen in overvloed, 58-70. 

43 I. MURDOCH, The Fire and the Sun: why Plato banished the Artists (1976), in: P. CONRADI (ed.), Existentialists 

and Mystics. Writings on Philosophy and Literature. New York 1999, 386-463, 453. 
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Eigen aan muziek is dat het geen navertelbare betekenis heeft. Muziek is niet, zoals 
taal, in staat naar een werkelijkheid buiten zichzelf te verwijzen.44 Dat wil echter niet 
zeggen dat muziek geen intrinsieke betekenis heeft.45 Krachtig wordt dit uitgedrukt 
door Willem Marie Speelman die één van zijn artikelen als titel gaf: Teksten begrijp 
je, muziek moet je kunnen volgen.46 Door muziek te volgen ervaren we een zinvolle 
structuur. De betekenis van deze structuur is dat wat we bij dat proces ervaren: 
spanning en ontspanning, de beweging die we in de muziek horen.47 We kunnen niet 
nauwkeurig beschrijven wat we ervaren, omdat de ervaring isometrisch verloopt aan 
de klank. De betekenis die we ervaren, manifesteert zich in de reacties die we 
vertonen op het verloop van de muziek. Deze reacties kunnen niet reflectief en 
propositioneel zijn, want ze zijn direct verbonden met wat er in de muziek gebeurt. 
Het gaat om het ‘meevoelen’ en ‘meebeleven’ met de muziek, waarvoor we – dat is 
voorwaarde – totaal in de muziek moeten opgaan.48 Het is juist op dit punt dat de 
ervaring van muziek, zinervaringen en ervaringen van transcendente aanwezigheid 
met elkaar overeenstemmen. Het gaat hierbij steeds om een totaalervaring, een 
eenheidservaring. 

Vanuit bovenstaand inzicht kunnen we begrijpen waarom de traditionele, 
gregoriaanse requiemmis nog steeds zo veel gevraagd wordt bij uitvaartrituelen, 
ofschoon we de woorden vaak niet meer verstaan en de achterliggende theologie niet 
meer de onze is. Het antwoord is dat de verwachte klanken van muziek en tekst het 
emotioneel geladen moment van het uitvaartritueel dragelijk maken. De dood die onze 
dagelijkse gang van zaken ernstig verstoort, wordt als het ware getemd door de rituele 
zang die is zoals zij behoort te zijn. Bovendien is de requiemmis juist door haar 
onverstaanbaarheid een soort casco, een hermeneutisch open ruimte die wij zelf met 
betekenissen kunnen vullen.49 Er zijn geen woorden die zich aan ons opdringen, er is 
alleen maar klank, die ons meevoert als zaten wij in een bootje varend op een kalme 
rivier.  

                                                 
44 Zie ook: E. SCHÖNBERGER, Het Grote Luisteren, in: NRC Handelsblad, 18 december 2005. Schönberger schrijft: 
‘Schopenhauer wist het al: alle kunsten brengen bevrijding maar muziek doet dat op een wezenlijk andere manier. 
Muziek is de enige kunst die de concrete wereld waarin wij leven uitdrukkelijk niet tot onderwerp heeft. Niet in de 
aard van datgene wat zij representeert, maar juist in het ontbreken ervan schuilt haar unieke bevrijdende kracht.’ 

45 W. VAN HAAFTEN, Muziek is de taal van het hart, in HEIJERMAN, Welke taal spreekt de muziek?, 13-22. 

46 W. M. SPEELMAN, Teksten begrijp je, muziek moet je kunnen volgen, in J. MAAS en A. SMEETS (red.), 
Werktekeningen. Semiotische constructies in blauwdruk. Tilburg 1999, 155-167. HAUSREITHER, Semiotik des 

liturgischen Gesanges. 

47 De nu volgende gedachten ontleen ik aan het referaat van de filosoof Erik Heijerman, gehouden tijdens de expert 
meeting ‘Theologie en muziek’, 14 juni 2007.  

48 Zie ook W. M. SPEELMAN, De lichamelijkheid van de kerkmuziek, in: Gregoriusblad 128 (2004) 67-76. 
Speelman pleit voor een verankering van de liturgische muziek in de lichamelijkheid van de gelovigen, zodat deze 
daadwerkelijk een belevenis kan worden: maak gebruik van de mogelijkheden van het lichaam door bijvoorbeeld 
voluit of juist ingetogen te zingen, door de ruimte te benutten (processie!) enzovoort. 

49 Zie voor het begrip ‘casco’: P. POST, Van paasvuur tot stille tocht. Over interferentie van liturgisch en 
volksreligieus ritueel, in: Volkskundig bulletin 25 (1999) 215-234, 226). IDEM, Het wonder van Dokkum. 

Verkenningen van populair religieus ritueel. Nijmegen 2000, 109-110. Al in 1991 werd het concept ‘cascoritueel’ 
gebruikt door Herman Vuijsje in zijn boek Pelgrim zonder god (Amsterdam 1991). Zie ook: H. VUIJSJE, Tot hier 

heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag. Amsterdam / Antwerpen 2007, 195vv. 
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De hierboven al gesignaleerde, toenemende personalisering van de muziek bij 
uitvaartrituelen plaatst ons overigens wel voor een probleem.50 De muziek 
weerspiegelt, en soms zelfs versterkt, de emotionele ontregeldheid, waardoor zij haar 
ordenende functie verliest en mensen niet meer voert tot een ervaring van zin of 
eenheid. Als ‘kanalisering van de emoties’ een van de dimensies of kwaliteiten van 
het ritueel is, dan dienen we de muziekkeuze bij uitvaartrituelen ook vanuit dat 
oogpunt te bekijken.51 Een antwoord, of zo u wilt: een oordeel, is hier niet eenvoudig 
te geven, aangezien het ontbreekt aan empirisch onderzoek. Welke betekenissen 
mensen toekennen aan muziek bij rituelen (i.c. uitvaartrituelen) is nauwelijks 
onderzocht, er is behoefte aan grondig kwalitatief onderzoek.  

 
2. Muziek als ritueel 
We hebben inmiddels de tweede kwestie die Gelineau ons voorlegt, al ter sprake 
gebracht. Gelineau spreekt van ‘le chant comme rite’ en benadert muziek 
fundamenteel als rituele praktijk. Dit is niet vanzelfsprekend. We hoeven niet ver 
terug te gaan in de geschiedenis van de kerkmuziek om te zien dat muziek 
eeuwenlang los stond van de feitelijke voltrekking van de liturgie. Naast de missa 

solemnis en de missa cantata bestond ook de missa lecta,52 waaruit blijkt dat muziek 
als niet wezenlijk voor het ritueel werd beschouwd. Het ritueel kon zowel mét als 
zónder zang voltrokken worden; bovendien was voorgeschreven dat alle gezongen 
teksten ook door de priester uitgesproken dienden te worden, met andere woorden: de 
noten voegden niets toe aan de tekstvoltrekking. Deze visie veranderde pas onder 
invloed van de Liturgische Beweging en het Tweede Vaticaans Concilie. We kunnen 
de instelling van deze leerstoel in 1998 aan een theologische faculteit als een teken 
zien van de veranderende omgang met muziek in het wetenschappelijk discours van 
de liturgiewetenschap en de ritual studies. Overigens lijken vele beoefenaars van deze 
twee disciplines nog steeds niet echt raad te weten met muziek. In The Journal of 

Ritual Studies, die sinds 1987 uitgegeven wordt, vinden we slechts enkele artikelen 
die expliciet ingaan op muziek als rituele praktijk.53 In het veel gebruikte handboek 
voor ritual studies van Catherine Bell (Ritual. Perspectives and dimensions) komt het 
item muziek niet voor.54 Ook de rituelenspecialist Ronald Grimes, verbonden aan de 
universiteiten van Ontario (Canada) en Nijmegen (Nederland), en een van de founding 

fathers van de ritual studies, besteedt in zijn publicaties nauwelijks aandacht aan 
muziek. In zijn autobiografische boek Marrying and burying schrijft hij enkele 

                                                 
50 We begeven ons hier op het terrein van de ritual music criticism. 

51 Zie ook A. VERNOOIJ, Liturgische muziek en beleving. Kwaliteiten van een actueel liturgisch-muzikaal 
repertoire, in: Gregoriusblad 128 (2004) 3-16. Vernooij ziet een nieuwe vorm van liturgische functionaliteit 
ontstaan, waarbij de emotie via de muziek een belangrijkere rol speelt dan de teksten, vormen en genres. Het gaat 
niet langer om het juiste gezang op de juiste plaats in de viering, maar om de juiste emotie op het juiste moment.  

52 BOT, Zingt allen mee, 69-70. 

53 Zie met name: M. TAKAHASHI en T. OLAVESON, Music, dance and raving bodies. Raving spirituality in the 
Central Canadian Rave Scene, in Journal of Ritual Studies 17 (2003) 2, 72-96. H. PHELAN, Borrowed space, 
embodied sound. The sonic potential of new ritual communities in Ireland, in Ibidem 20 (2006) 2, 19-32. 

54 C. BELL, Ritual. Perspectives and dimensions. New York/Oxford 1997.  
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ontroerend hoofdstukken over de dood en begrafenis van zijn zoon, oma, moeder en 
vader. Alleen in de beschrijving van de uitvaart van zijn moeder is sprake van 
muziek; Grimes wijdt er één alinea aan.55 
 In de handboeken liturgiewetenschap is er wel aandacht voor muziek als 
onderdeel van de christelijke ritualiteit.56 Zo schrijft Gerard Lukken in zijn boek 
Rituelen in overvloed onder meer: ‘De muziek bepaalt op ingrijpende wijze de 
gestalte zelf van de liturgie.’57 Ook in het protestantse handboek liturgiek, De weg van 

de liturgie, vinden we enkele paragrafen over muziek.58 Te weinig echter wordt deze 
aandacht voor muziek als onderdeel van de christelijke ritualiteit omgezet in concrete 
onderzoeksthema’s en –vragen. Studies naar de geschiedenis van de kerkmuziek zijn 
er voldoende,59 maar we treffen slechts weinig studies aan die muziek bestuderen 
vanuit ritueel, religiewetenschappelijk en theologisch perspectief.60 Vooralsnog lijkt 
muziek de ‘blinde vlek’ van de ritual studies en de liturgiewetenschap. Hier ligt, zo 
lijkt mij, een mooie opdracht voor liturgie- of kerkmusicologen en muzikale 
liturgiewetenschappers.  

Een uitzondering op dit gebrek aan aandacht in het rituelenonderzoek is het 
kwalitatieve onderzoek van Piet van den Akker naar nieuwe rituelen na overlijden. In 
zijn onderzoek besteedt hij aandacht aan muziek, maar hij komt niet verder dan het 
signaleren van enkele trends.61 Zijn voornaamste conclusie luidt:  
 

De indruk bestaat dat de muziekkeuze in de afgelopen periode sterk aan belang 
heeft gewonnen en dat zowel overlijdenden als nabestaanden de muziek 

                                                 
55 R. GRIMES, Marrying and burying. Rites of passage in a man’s life. Boulder enz. 1995, 136. 

56 Al in 1974 schrijft Gerard Lukken dat de liturgiewetenschap zich te weinig bewust is van het feit dat muziek 
onafscheidelijk verbonden is met de liturgie. Zie G. LUKKEN, De liturgie als onvervangbare vindplaats voor de 
liturgie. Methoden van theologische analyse en verificatie, in H. BERGER e.a. (red.), Tussentijds. Theologische 

Faculteit te Tilburg. Bundel opstellen bij gelegenheid van haar erkenning. Tilburg 1974, 326. Zie ook: G. LUKKEN, 
Liturgiewetenschap en ‘muziek van de christelijke liturgie’, in Tijdschrift voor liturgie 66 (1982) 111-122. 

57 LUKKEN, Rituelen in overvloed, 289. 

58 M. BARNARD en P. OSKAMP (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer 1998, 
266-279 (= W. Kloppenburg, Het kerklied) en 454-458 (W. Kloppenburg en H. Uytenbogaardt, Liedbundels). M. 
BARNARD en N. SCHUMAN (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg. Zoetermeer 
2002, 95-112 (= A. Vernooij, Muziek en liturgie).  

59 Zie voor wat betreft de geschiedenis van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland onder meer: A. KAT, De 

geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de hervorming. Hilversum 1939. F. JESPERS, ‘Het loflyk 

werk der Engelen’. De katholieke kerkmuziek in Noord-Brabant van het einde der zeventiende tot het einde der 

negentiende eeuw (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland 78). Tilburg 1988. BOT, Zingt allen 

mee.  

60 Deze onderzoekslijn vinden we wel in de in- en exaugurele reden van A. Vernooij en in de studies van onder 
meer Speelman, Kubicki en Hausreither: A. VERNOOIJ, Muziek als liturgisch teken (Liturgie in perspectief 10). 
Baarn 1998. IDEM, ‘O taal waarin wij God verstaan’. De sound van de hedendaagse liturgie. Tilburg 2005. W.M. 
SPEELMAN, The generation of meaning in liturgical songs. A semiotic analysis of five liturgical songs as syncretic 

discourses (Liturgia condenda 4). Kampen 1995. J.M. KUBICKI, Liturgical music as ritual symbol. A case study of 

Jacques Berthier’s Taizé music (Liturgia condenda 9). Leuven 1999. HAUSREITHER, Semiotik des liturgischen 

Gesanges. 

61 VAN DEN AKKER, De dode nabij, 205-209. 



 - 15 - 

aangrijpen als de mogelijkheid bij uitstek om van de uitvaart iets persoonlijks 
te maken.62 

 
Ik wil de juistheid van deze conclusie niet aanvechten, wel wil ik wijzen op het feit 
dat Van den Akker geen uitspraken doet over de gekozen genres, eventuele 
verschuivingen daarin, de wijze waarop de muziek in de rituele context wordt 
ingebracht en de betekenissen die mensen toekennen aan muziek als deel van een 
bredere rituele praktijk. Aan zijn beschrijving van muziek bij uitvaartrituelen 
ontbreken naar mijn idee vele facetten en een grondige analyse en interpretatie komen 
in het geheel niet voor.  
 Alvorens we echter in staat zijn tot een dergelijke analyse en interpretatie, 
moeten we het eens zijn over de wijze van conceptualiseren. Wat is eigenlijk muziek? 
In de westerse samenleving wordt muziek doorgaans beschouwd als een van de 
‘schone kunsten’ of als een onderdeel van wat we kunnen aanduiden als 
‘entertainment’.63 In mijn benadering, en ik volg hierin Gelineau, is muziek rituele 
praktijk. Muziek is een manier van doen, is ritueel handelen. Ik wil mij in de analyse 
dan ook niet beperken tot het analyseren van de noten en de vorm van een compositie, 
dat hoort thuis bij muziek als een van de ‘schone kunsten’ en in het musicologisch en 
hymnologisch discours. Het gaat mij ook om de betekenissen die mensen toekennen 
aan muziek en de wijze waarop zij zich muziek in rituele performance toe-eigenen. 
Voor de benadering van muziek als rituele praktijk is die performance van essentieel 
belang; we kunnen niet volstaan met een analyse van de partituur. Ik wil hier een lans 
breken voor een etnografische benadering van ritueel-muzikale praktijken,64 waarbij 
de aandacht uitgaat naar zowel de componist en de partituur, als naar de uitvoerders 
en de luisteraars én dan vooral naar de betekenissen die door de verschillende partijen 
aan de muziek worden toegekend.65 

Door muziek fundamenteel te benaderen als rituele praktijk kan overigens de 
steeds weer oplaaiende discussie over de kwaliteit van rituele en liturgische muziek 
van richting veranderen. We moeten opnieuw gaan nadenken over de criteria.66 Van 

                                                 
62 VAN DEN AKKER, De dode nabij, 209. 

63 KAEMNER, Music in human life, 58vv. 

64 P. JEFFERY, Re-envisioning past musical cultures. Ethnomusicology in the study of Gregorian chant. Chicago en 
London 1992. M. HOONDERT, Om de parochie. Ritueel-muzikale bewegingen in de marge van de parochie. 

Gregoriaans – Taizé – Jongerenkoren (proefschrift Universiteit van Tilburg). Heeswijk 2006. Zie met name 
hoofdstuk 2. 

65 A. VERNOOIJ, Criteria voor muzikale kwaliteit, in Gregoriusblad 125 (2001) 13-20. 

66 Zie voor een aanzet hiertoe de artikelenreeks in het Gregoriusblad 2005 over criteria voor liturgische muziek: A. 
GOVAART, De rituele context van de liturgische muziek, in Gregoriusblad 129 (2005) 2-10; K. WAAIJMAN, De 
muzikaliteit van de psalmen, in Ibidem 67-74; G. LUKKEN, Liturgische muziek en haar hedendaagse culturele 
context, in Ibidem 131-142; A. DE KORT, Looft uwen God alle tongen en talen. Enkele gedachten over de muzikale 
criteria van liturgische muziek, in Ibidem 195-203. Zie ook M. HOONDERT en A. VAN DER WOERD, Een uitnodiging 
tot gesprek over repertoire-ontwikkeling, in Gregoriusblad 131 (2007) nr. 1, 20-23. J. HERMANS, Op weg naar een 
directorium voor liturgische gezangen. Achtergronden en liturgische criteria, in Herbronning van de eredienst. 

Veertig jaar Constitutie over de liturgie van Vaticanum II (speciale uitgave van Communio 28 (2003) nr. 5-6, in 
samenwerking met de bisdommen Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch en Roermond, en de Vereniging voor 
Latijnse Liturgie) 102-121. 
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groot belang is dit voor het zo juist gestarte project ‘Nieuw Liedboek’ van de 
Protestantse Kerk in Nederland dat in 2012 zijn afronding moet vinden.67 De nota van 
juli 2006 die het startschot geeft voor dit project, spreekt van een gezangenbundel die 
in verschillende ‘leefkringen’ bruikbaar moet zijn, maar de criteria voor de muziek 
blijven vertrouwd in de oren klinken: er moet aandacht zijn voor zingbaarheid, 
memorabiliteit en een goede verhouding tussen woord en toon. Er wordt echter niet 
gesproken over inbedding van de rituele muziek in onze cultuur en in de zich 
ontwikkelende vormen van religiositeit en ritualiteit. Ik vraag me dan ook af of het 
Liedboek-2012 wel zal passen bij de getransformeerde religiositeit, waarvan de 
sporen nu al volop zichtbaar zijn. 
 
3. Muziek, dienstbaar aan…? 
In zijn derde hoofdstuk geeft Gelineau een meer nauwkeurige invulling van zijn 
stelling dat muziek een rituele praktijk is. De wijze waarop muziek met het ritueel, 
met de liturgie is verbonden, is functioneel. Gelineau noemt muziek ‘servante de la 
liturgie’. In wezen, en dat is één van mijn kritiekpunten op het boek van Gelineau, 
plaatst hij door dit uitgangspunt muziek toch naast het ritueel. Zo schrijft hij: 
‘Élément constitutif mais non essentiel du culte chrétien, la musique dépend, comme 
tous les arts, de l’action sacrée dont elle vient enrichir la signification.’68 
 Gelineau werkt zijn uitgangspunt uit aan de hand van drie principes. Zijn 
stelling dat muziek dienstbaar is aan de liturgie, betekent dat zij (1.) het profane moet 
vermijden (moreel principe); (2.) niet zichzelf dient (theologisch principe) en (3.) het 
ritueel niet mag verstoren (pastoraal principe). We horen hier de echo van paus Pius 
X, die in zijn motu proprio Tra le sollecitudini (1903), de ‘magna charta van de 
kerkmuziek’, criteria vastlegde waaraan de kerkmuziek moet voldoen:  
 

‘De kerkmuziek moet (…) zoveel mogelijk de eigenschappen der liturgie 
bezitten, nl. de heiligheid en de vormenschoonheid, waar vanzelf haar andere 
karaktertrek uit voortvloeit: de algemeenheid.’69  

 
Gelineau herneemt niet alleen de criteria van Pius X, maar staat met zijn benadering 
van muziek als ‘servante de la liturgie’ in een lange traditie, die begint bij Augustinus 
en doorloopt tot de huidige paus Benedictus XVI. De vierde-eeuwse kerkvader 
Augustinus schrijft in het zesde hoofdstuk van zijn tractaat De Musica dat alleen die 
muziek waardevol is die bijdraagt aan het stimuleren en verdiepen van het christelijk 
geloof.70 Het gaat er, aldus Augustinus in zijn Belijdenissen, niet om geroerd te 

                                                 
67 INTERKERKELIJKE STICHTING VOOR HET KERKLIED, Een nieuw liedboek. Nota juli 2006. 

68 GELINEAU, Chant et musique, 55. 

69 PIUS X, Tra le sollecitudini, nr. 2. Gelineau bespreekt de drie criteria van paus Pius X en verbindt deze met de 
door hem zelf opgestelde drie principes; zie GELINEAU, Chant et musique, 63-65. 

70 H. HÜSCHEN, Augustinus, in F. BLUME (ed.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 1. Kassel en Basel 
1949-1951, 852. 
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worden ‘door het gezang, maar door de dingen die gezongen worden’.71 Dit lezen we 
opnieuw in onze tijd bij Joseph Ratzinger, de huidige paus, die muziek in de liturgie 
verbindt met de logos:  
 

‘Betrokkenheid op de logos betekent (…) in de eerste plaats heel eenvoudig 
betrokkenheid op het woord. Van daaruit is er in de liturgie een voorrang van 
het zingen boven de (geenszins uit te sluiten) instrumentale muziek.’72 

 
Het primaat van het woord over de muziek en de ondergeschiktheid van de muziek 
aan de rituele handeling staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een al door 
Augustinus ingezette ‘de-sensualisatie’ van de muziek.73 Augustinus kende maar al te 
goed de vervoerende werking van muziek en hij was er beducht voor. Vanuit een 
lichaamsvijandige houding worden beweging, dans en vervoering als zondig 
bestempeld en wordt muziek ‘ontlichaamd’.74 Het is echter juist de fysieke en mentale 
totaalervaring van muziek – wat ik hiervoor noemde: het opgaan in muziek – die ons 
tot ervaringen van transcendente aanwezigheid kan brengen. Het is daarom dat ik 
bezwaar heb tegen de aanduiding van muziek als ‘servante de la liturgie’. Zij is geen 
dienstmaagd, zij is zelf sacramenteel.75 
 In de huidige ritueel-muzikale praktijk, en dan met name aan de randen van de 
liturgie van kernparochie en kerngemeente, wordt overigens het lichaam weer terug 
veroverd en krijgt het aspect lichamelijkheid in de totale, rituele praktijk weer meer 
aandacht.76 Ik volsta hier met twee voorbeelden.  

De liturgie van Taizé wordt met name door jongeren omarmd, onder meer 
vanwege het zintuiglijk aspect dat men in de zondagse liturgie van parochie of 
gemeente zo mist.77 Taizévieringen zijn een goed voorbeeld van wat Grimes noemt 
‘embodied performance’.78 Ze zijn niet primair verbaal, maar ‘spreken’ vooral door 
kleur (iconen), licht (kaarsen), klank (gezangen en stilte) en fysieke houding (zitten op 

                                                 
71 A. AUGUSTINUS, Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. Baarn 1988, 249 (Conf. X, xxxiii, 
50). 

72 J. RATZINGER, De geest van de liturgie. Een inleiding. Vlagtwedde 2006 (oorspronkelijke editie: Der Geist der 

Liturgie. Eine Einführung. Freiburg im Breisgau 2000), 112. 

73 K. BLAUKOPF, Musical life in a changing society. Aspects of music sociology. Portland 1992, 144-149. 
Oorspronkelijke editie: Musik im Wandel der Gesellschaft. München 1982. 

74 Augustinus schrijft in zijn Belijdenissen (Conf. X, xxxiii, 50): ‘(…) wanneer het mij overkomt dat ik meer 
geroerd word door het zingen dan door het gezongene, dan belijd ik, dat ik een strafwaardige zonde bega’. 
(AUGUSTINUS, Belijdenissen, 249). 

75 M. PFIRRMANN, De kerk als zingende gemeenschap, in Eredienstvaardig 22 (2006) 3, 19-21. 

76 De liturgist Gerard Broekhuijsen merkte bij een bijeenkomst van het Genootschap voor Liturgiestudie (26 april 
2007) op: Onze liedbundels zijn zo verbaal, elk lied is een traktaat. Er is behoefte aan woordeloos zingen. 

77 Zie voor Taizé: HOONDERT, Om de parochie, 215-276. 

78 Grimes beschouwt het lichaam als basis van elke menselijke handeling, waaronder het ritueel. Een ritueel 
behoort in zijn benadering dan ook niet in de eerste plaats tot de wereld van het geestelijke, maar is een gestileerd 
uitvoeren van gebaren en het aannemen van lichaamshoudingen. Zie onder andere: GRIMES, Deeply into the bone, 
84 (‘Ritualizing not grounded in primary bodily rhythms and rudimentary social configurations violates the event 
rather than enhances it.’).  
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de grond). Het zingen is, naast de expressie van tekst, vooral een zintuiglijke, 
lichamelijke belevenis. De klank gaat door het lichaam heen, niet alleen het oor vangt 
de klank op, maar het hele lichaam resoneert mee.79  

Lichamelijkheid is ook een belangrijk aspect van evangelicale vieringen, die 
met name bij gereformeerde jongeren steeds populairder worden. Theoloog Johan 
Roeland, die veldwerk heeft verricht bij gereformeerde jongeren in Houten, schrijft: 
 

‘In tegenstelling tot het traditionele protestantisme, dat in haar nadruk op 
Schrift, confessie, traditie en disembodied rationality veeleer een modern 
fenomeen is, is het evangelicale protestantisme onder jongeren, met name met 
betrekking tot esthetiek en de rol van het lichaam, een eigentijds, postmodern 
fenomeen.’80 

 
Roeland beschrijft hoe tijdens de worship, waarin muziek een dominante rol vervult, 
alle zintuigen worden aangesproken en het lichaam actief erbij betrokken wordt door 
dans en het opheffen van de handen. Dit complex van ‘sensational forms’ speelt een 
belangrijke rol bij het oproepen van religieuze ervaringen.  
 
4. Welke muziek past bij de huidige ritualiteit? 
De vraag die Gelineau in het vierde (en ten dele ook in het negende) hoofdstuk 
oproept, betreft het onderscheid tussen sacrale, liturgische en religieuze muziek. 
Opvallend is dat hij een zeer ruime definitie geeft van wat hij verstaat onder ‘sacrale 
muziek’, maar een inperkende aanduiding van wat als liturgische muziek bestempeld 
kan worden. Wat betreft de definitie van sacrale muziek schrijft Gelineau:  
 

‘L’expression “musique sacrée” est générique. Elle s’applique à toute musique 
qui, soit par son inspiration, soit par son objet et sa destination, soit par l’usage 
qu’on en fait, se réfère à la foi.’81 

 
Dit breed omschreven concept valt uiteen in enerzijds liturgische muziek, anderzijds 
religieuze muziek. Voor het onderscheid is, aldus Gelineau, de liturgische wetgeving 
maatgevend,82 waarbij aangetekend moet worden dat liturgie geen tijdloos gegeven is, 
maar ingebed is in de cultuur.83 Sacrale muziek die niet voldoet aan de liturgische 
wetgeving, duidt Gelineau aan als religieuze muziek.  
                                                 
79 Zie hiervoor: B. MORRILL en A. GOODRICH, Liturgical music: bodies proclaiming and responding to the Word of 
God, in: B. MORRILL (ed.), Bodies of Worship. Explorations in Theory and Practice. Collegeville 1999, 157-172. 
Morrill en Goodrich verwijzen met name naar het onderzoek van de Franse arts Alfred Tomatis. 

80 J. ROELAND, God is a DJ. Evangelicalisme en popular culture, in Praktische Theologie (2007) 2, 194-206, 198. 

81 GELINEAU, Chant et musique, 73-74. 

82 Zo kan Gelineau de liederen in de volkstaal die gezongen worden tijdens de missa lecta niet liturgisch noemen, 
omdat ze niet, zoals de liturgische wetgeving vereist, gebruik maken van het Latijn (GELINEAU, Chant et musique, 
78-79). In zijn latere boeken neemt Gelineau meer nadrukkelijk het ritueel als uitgangspunt, zie: J. GELINEAU, Les 

chants de la messe dans leur enracinement rituel. Parijs 2001. 

83 GELINEAU, Chant et musique, 163 : ‘(...) la liturgie n’est pas une opération intemporelle du salut. Elle est 
célébration du mystère par et dans une Église historique.’ 
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In de huidige ritueel-muzikale praktijk lijkt een dergelijk onderscheidend 
criterium voor muziek in de christelijke ritualiteit niet meer te vinden te zijn. We zien 
een veelheid aan ritueel-muzikale repertoires. Er bestaat geen heilige kwint of 
liturgische drieklank, er bestaat alleen maar muziek. Noch de liturgische wetgeving, 
noch de intrinsieke kenmerken van tekst en muziek bepalen of een compositie 
liturgisch is, maar het gebruik van de compositie. We kunnen deze stelling overigens 
teruglezen bij Gelineau, als hij schrijft: 
 

‘Les exigences de qualité, nécessaires sans doute dans le choix du répertoire, 
sont encore plus impératives dans son exécution. Du style de l’exécution 
dépend immédiatement la signification liturgique et l’efficacité spirituelle du 
chant.’84 

 
We treffen bij Gelineau dus een zekere dubbelheid aan. Enerzijds beweert hij dat er 
geen sacrale muzikale stijl bestaat, maar dat sacraliteit bepaald wordt door de relatie 
die de compositie als ‘verwijzer’ (‘signifiante’) aangaat met ‘le monde du divin’.85 
Anderzijds poogt hij toch een christelijke liturgische stijl te onderscheiden. Ik zou 
deze dubbelheid als volgt willen opnemen: alle muziek kan in principe een bron zijn 
van ervaringen van transcendente aanwezigheid, wat betekent dat geen enkel 
muzikaal repertoire a priori uitgesloten kan worden van de christelijke ritualiteit. Óf 
een bepaald repertoire ook daadwerkelijk past bij de christelijke ritualiteit, vraagt 
analyse en evaluatie van de concrete ritueel-muzikale performance.  

Deze stellingname zal liturgisten en kerkmusici wellicht niet bevallen. Is het 
werkelijk zo dat elk muzikaal repertoire, van gregoriaans tot hedendaagse 
rockmuziek, een rol kan spelen in de christelijke ritualiteit? Het antwoord op deze 
vraag kan geen massief ‘ja’ of ‘nee’ zijn, maar behoeft een genuanceerde benadering 
van de onderscheiden repertoires. Zowel bij het gebruik van het gregoriaans kunnen 
vragen gesteld worden,86 als bij het voorkomen van popsongs en rockmuziek in de 
christelijke ritualiteit. We kunnen echter niet om de tendens heen dat populaire 
muziek steeds vaker onderdeel uitmaakt van de christelijke ritualiteit, met name bij 
huwelijks- en uitvaartrituelen.87 De uitvaartmuziek top 50 van de DELA, die 
gebaseerd is op wat mensen zouden willen horen op hun begrafenis, bestaat bijna 

                                                 
84 GELINEAU, Chant et musique, 173. 

85 GELINEAU, Chant et musique, 171. 

86 GELINEAU, Chant et musique, 256 : ‘On s’explique ainsi que ce répertoire mélodique, qui conserve du point de 
vue de l’art chrétien son immortelle beauté, ne réponde que partiellement aux lois fonctionelles d’une liturgie 
paroissiale comportant la participation active et intelligente des fidèles.’ De Engelse vertaling is hier overigens veel 
stelliger: ‘Judged solely as Christian art, this category of chants possesses an immortal beauty ; but judged 
according to the functional laws of liturgy implying the active and intelligent participation of the people, it is far 
from satisfactory.’ (GELINEAU, Voices and instruments, 197). 

87 Zie ook A. VERNOOIJ, ‘O taal waarin wij God verstaan’. De sound van de hedendaagse liturgie. Tilburg 2005, 
15: ‘De beat wordt naar mijn indruk in toenemende mate compositorisch principe van onze hedendaagse 
liturgische muziek.’ Ik verwijs ook naar de U2-vieringen door dominee Jan Andries de Boer (zie: 
www.janandriesdeboer.nl) en het gebruik van de muziek van Elvis Presley in de eredienst door vlootpredikant Fred 
Omvlee (zie www.elvisgospel.nl).  
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geheel uit popsongs.88 Ik zie deze trend als een uitdaging aan de theologie, zij moet 
zich er hoe dan ook toe verhouden en mag, zo meen ik, dit teken des tijds niet 
veronachtzamen.89 Ik wil er daarom wat langer bij stilstaan.  
 De discussie over populaire muziek als bron voor religieuze ervaringen – wat 
nog iets anders is dan de discussie over populaire muziek als onderdeel van de 
christelijke ritualiteit – is op gedegen wijze samengevat door de Leuvense theoloog 
Johan Ardui in zijn proefschrift Rockin’ in the free world.90 De studie van Ardui gaat 
nadrukkelijk over ‘seculiere rock’, niet over ‘sacropop’ of ‘christelijke rockmuziek’. 
De theologische omarming van de rockmuziek presenteert hij aan de hand van het 
denken van de katholieke theoloog Hubert Treml. Als representant van de 
theologische veroordeling van de rock kiest hij voor kardinaal Joseph Ratzinger / paus 
Benedictus XVI. Ik geef enkele relevante lijnen uit het debat weer.91 
 

Voor Treml92 is de al genoemde transformatie van religie uitgangspunt voor 
zijn theologiseren. De nieuwe religiositeit zoekt naar transcendentie-ervaringen, naar 
het absolute dat het concrete leven van iedere mens omvat. Ook al is deze religiositeit 
gedetraditionaliseerd en vaak niet-christelijk van aard, toch daagt zij de theologie uit. 
De theologie moet zich volgens Treml laten raken door de nieuwe manier waarop de 
hedendaagse mens gestalte geeft aan religiositeit en zij dient de moed te hebben zich 
door deze nieuwe religiositeit te laten bevragen. De theologie heeft immers een 
dienende taak, namelijk de mens helpen zijn identiteit te vinden. Dat de kerk het 
vandaag de dag moeilijk heeft om in het Westen haar boodschap op geloofwaardige 
wijze over te brengen, is volgens Treml te wijten aan het feit dat ze de ervaringen van 
de postmoderne mens niet voldoende verstaat als een locus theologicus, een plaats 
waar de spiritualiteit van vandaag gestalte krijgt. 
 Treml ziet rockmuziek als een medium waarmee de mens transcenderend kan 
omgaan met zijn eigen bestaan. Doorslaggevend argument hiervoor is haar taal: deze 
is niet gebonden aan een welbepaalde boodschap, noch aan één interpretatie, maar 
reikt ‘voorbij de woorden’, aldus de titel van een bekend boek over rock en religie van 
de jezuïet Jan Koenot.93 Voorbij de tekst, dus in de klank, ligt de transcenderende 
potentie van de rockmuziek. Tegelijkertijd leggen veel liedteksten getuigenis af van 
een spirituele zoektocht en blijkt de ervaring van rock, bijvoorbeeld tijdens een 
concert, voor velen helend te zijn. Treml durft het dan ook aan de rockmuziek als 
Ersatzreligion aan te duiden.  

                                                 
88 Zie www.dela.nl/uitvaartkompas. Geraadpleegd op 1 september 2007; op dat moment stond er één klassieke 
compositie in de top 50, te weten het Ave Maria van J. Caccini. 

89 TWEEDE VATICAANS CONCILIE, Gaudium et Spes, 4. 

90 J. ARDUI, Rockin’ in the free world. God, rock en de roep om bevrijding. Leuven 2006. 

91 Voor het nu volgende (Treml en Ratzinger) volg ik ARDUI, Rockin’ in the free world, 175vv. 

92 H. TREML, Spiritualität und Rockmusik. Spurensuche nach einer Spiritualität der Subjekte. Anregungen für die 

Religionspädagogik aus dem Bereich der Rockmusik (Glaubenskommunikation Reihe Zeitzeichen 3). Ostfildern 
1997. 

93 J. KOENOT, Voorbij de woorden. Essay over rock, cultuur en religie. Averbode 1996. 
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Tegenover deze theologische omarming van de rockmuziek staat de krachtige 
veroordeling van Ratzinger.94 De context van waaruit Ratzinger spreekt, is die van de 
liturgische muziek. Hij ziet een contrast tussen de populaire muziek en de eigen aard 
van de liturgische muziek, waarbij hij en passant de huidige liturgische muziek stevig 
onder kritiek stelt. ‘Ware’ liturgische muziek draagt de spanning in zich van enerzijds 
een kunstvorm, anderzijds een muziekvorm die pas tot haar recht komt in de actieve 
deelname van de gehele liturgische gemeenschap. Ratzinger benoemt deze spanning 
als de band tussen het ‘esoterische’ en het ‘bruikbare’95 en stelt dat de huidige 
liturgische muziek deze spanning niet meer realiseert. De balans is volledig 
doorgeslagen naar de gebruiksmuziek, waardoor de liturgische muziek niet meer 
overeenstemt met haar ware aard. Ratzinger heeft niet helemaal ongelijk, zo meen ik, 
maar hij ziet niet dat er inmiddels een nieuw evenwicht aan het groeien is. De 
genoemde spanningsverhouding is door zowel Anton Vernooij als mijzelf aangeduid 
als de spanning tussen cantus en musica en hierin is sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een verschuiving waarneembaar ten gunste van de musica.96 
 Ratzinger geeft twee redenen waarom populaire muziek geen onderdeel van de 
liturgie kan zijn. Zijn eerste argument betreft de industriële setting van de popmuziek. 
Deze reduceert het individu tot een consument, de muziek tot handelswaar en de vrije 
keuze tot een illusie. Bovendien kent de popmuziek enkel het aspect van het 
bruikbare, het esoterische is afwezig, waardoor zij uiteindelijk niets meer is dan 
entertainment.  

De rockmuziek, als onderdeel van de populaire muziek, beschrijft Ratzinger 
als een cultisch fenomeen, dat bestaat in druk bezochte festivals, collectieve extase 
onder invloed van dreunende ritmes en flitsende lichtshows. Ten diepste bezingt de 
rockmuziek de ervaring van eindigheid en het verlangen naar oneindigheid. Maar zij 
poogt een eigen antwoord op deze vragen te formuleren. Deze extatische poging tot 
zelf-verlossing wordt door Ratzinger veroordeeld. We stoten hier op de universele 
waarheidsclaim waarop Ratzinger zijn argumentatie fundeert: elke zoektocht van de 
mens naar antwoorden op existentiële vragen, los van het christendom, is volgens 
Ratzinger een daad van overmoed. Wie zelf de vrijheid denkt te kunnen funderen, 
gaat voorbij aan het geschonken karakter van diezelfde vrijheid. 
 
De positie die ik zelf in dit debat wil innemen, staat tussen die van Treml en Ratzinger 
in. De onvoorwaardelijke omarming van de populaire muziek als locus theologicus 
die Treml ons voorhoudt, lijkt mij ongeloofwaardig, ten minste daar waar de 

                                                 
94 Ardui presenteert het denken van Ratzinger over populaire muziek aan de hand van onder meer: J. RATZINGER, 
Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart. Freiburg enz. 1995. IDEM, Der Geist 

der Liturgie. Eine Einführung. Freiburg enz. 2000. 

95 Het samengaan van het esoterische en het bruikbare duidt Ratzinger aan als de ‘nuchtere dronkenschap van de 
liturgie’.  

96 A. VERNOOIJ, Liturgie en Vrouwe Musica, in Gregoriusblad 116 (1992) 94-104. IDEM, Het project ‘Scheppende 
Geest’, in Gregoriusblad 121 (1997) 214-220. M. HOONDERT, Goede tijden, slechte tijden, Crisis en bloei in 
liturgie en kerkmuziek, in Gregoriusblad 123 (1999) 17-23. 



 - 22 - 

populaire muziek zichzelf presenteert als protest tegen alle religie. Het is zeker waar, 
en ik citeer hier Mirella Klomp, dat het inbrengen van een muzikaal repertoire in de 
context van de christelijke ritualiteit een ‘daad van betrekking’ is, waardoor de 
betreffende compositie zich invoegt in de oriëntatie van het geheel van de liturgie. 
Klomp schrijft:  
 

‘Het laten klinken van een “wereldlijk” lied in liturgische context plaatst tekst 
en toon van de muziek in een geheel waarin de kerkgangers coram Deo staan: 
voor Gods aangezicht. De muziek wordt onderdeel van de gloria Dei en krijgt 
als zodanig een andere lading en nieuwe betekenissen.’97 

 
Het probleem is echter, en daar wijst Ratzinger ons op, dat deze daad van betrekking 
ook andersom kan werken: de christelijke ritualiteit plaatst zich op haar beurt door het 
opnemen van populaire muziek in de culturele context van de populaire muziek. 
Terecht stelt Ratzinger dat we daarop bedacht moeten zijn, al lijkt mij zijn 
compromisloze afwijzing toch vooral een vorm van cultuurpessimisme. Waarom zou 
de Eeuwige zich niet openbaren in de expressies van onze cultuur, anders dan die 
door het kerkelijk leergezag zijn gesanctioneerd?98 Dit te onderzoeken is een taak van 
de theologie, lijkt mij. Deze taak zal zij, voor wat betreft de ritueel-muzikale praktijk, 
moeten vervullen op basis van onderzoek naar concreet ritueel handelen, inclusief de 
daarbij in het spel zijnde muzikale repertoires. Dergelijk theologisch onderzoek zal 
deel moeten uitmaken van de al eerder genoemde ritual music criticism. 
 

5. Hoe participeren wij aan ritueel-muzikale repertoires? 
Gelineau besteedt in het zesde hoofdstuk uitvoerig aandacht aan ‘les acteurs du chant 
liturgique’. De actanten en de wijze waarop zij participeren aan het ritueel, vormen 
een van de aandachtspunten in de etnografische beschrijving en analyse van rituelen. 
Participatie is ook een belangrijk item in de ritual music criticism. Gelineau is op dit 
punt helder: het zijn niet de intrinsieke kenmerken van een muzikale stijl die uitmaken 
of een compositie past in de christelijke ritualiteit, maar de participanten en, voegt hij 
toe, contingente kerkelijke besluiten: 
 

‘(...) tout langage musical est a priori acceptable dans le chant liturgique 
pourvu qu’il lui permette d’exister comme tel. De même qu’on peut construire 
une église en bois, en pierre, en brique ou en ciment, on peut chanter modal, 
tonal ou dodécaphonique. Si limites il y a, celles-ci viennent des interprètes ou 
de décisions ecclésiastiques contingentes, mais non pas d’une incompatibilité 
de nature.’99 

                                                 
97 M. KLOMP, De sound van de uitvaartdienst. Over zinvol gebruik van zogenaamde ‘wereldlijke’ muziek in de 
uitvaartliturgie, in: VAN TONGEREN, Vaarwel, 75-92. 

98 GELINEAU, Chant et musique, 167: ‘De même que toute langue peut confesser Dieu, tout langage musical peut le 
chanter.’ 

99 GELINEAU, Chant et musique, 167. 
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Gelineau geeft, in lijn met de in zijn tijd opkomende Liturgische Beweging, ruime 
aandacht aan de actieve participatie. Hij ziet de verzamelde gemeenschap 
(l’assemblée liturgique) als een hiërarchisch gestructureerde gemeenschap, waarin 
ieder zijn eigen, zingende rol vervult. Ook het volk heeft, aldus Gelineau, een actieve 
rol, waartoe zij door het miswekenwerk van onder meer de franciscanen en de 
norbertijnen werd getraind en gevormd.100 Gelineau zet zijn pleidooi voor actieve 
participatie aan de zang door het volk kracht bij door te verwijzen naar de tijd van de 
kerkvaders:  
 

‘Quand on considère l’époque patristique (surtout les 4e-5e-6e siècles), on peut 
dire que le chant du peuple dans la liturgie allait de soi. Qu’il s’agisse de la 
messe, des vigiles, des offices du matin et du soir, partout dans le monde 
chrétien nous entendons les fidèles répondre à la litanie du diacre ou aux 
versets du psalmiste.’101 

 
Muziekhistoricus Peter Jeffery vraagt zich af, of Gelineau op dit punt de geschiedenis 
niet naar zijn hand zet.102 Gelineau plaatst de actieve participatie aan de zang door het 
volk op de agenda door deze voor te stellen als een terugkeer naar de traditie van de 
vroege kerk. Hij presenteert het ‘oorspronkelijke’ gregoriaans als een vorm van 
gemeenschapszang. Hier is sprake van invention of tradition: het verleden en de 
traditie worden ingezet om een ideaal in het heden te bereiken.103 Zo is het helemaal 
niet zeker dat gemeenschapszang in de vroege kerk algemeen gangbaar was. We 
weten dat de responsoriale psalmodie, waarbij de gemeenschap een refrein zingt als 
antwoord op de psalmverzen van de solist, in de late vierde eeuw werd ingevoerd, 
maar dit werd gezien als een innovatie, die ook op tegenstand stuitte. In feite is er 
nauwelijks onderzoek gedaan naar de herkomst, doel en betekenis van de gezangen 
van de mis en het officie. Zo is het mogelijk, om één voorbeeld te geven, dat de 
introitus, het intochtgezang van de mis, overgenomen is uit het ceremonieel van de 
Romeinse keizer en, in navolging van het keizerlijk ritueel, vanaf het begin door het 
koor gezongen werd.104 Peter Jeffery geeft meerdere punten van kritiek op de wijze 
waarop Gelineau omgaat met de geschiedenis van het gregoriaans en concludeert ten 
slotte: 
                                                 
100 BOT, Zingt allen mee, 490-600. 

101 GELINEAU, Chant et musique, 104. 

102 JEFFERY, Re-envisioning past musical cultures, 76-86. 

103 E. HOBSBAWM en T. RANGER (eds.), The Invention of Tradition. Cambridge 1983. P. POST, De creatie van 
traditie volgens Eric Hobsbawm, in: Jaarboek voor liturgie-onderzoek 11 (1995) 77-101. IDEM, ‘God kijkt niet op 
een vierkante meter...’ of Hobsbawm herlezen..., in: C. V.D. BORGT e.a. (red.), Constructie van het eigene. Culturele 

vormen van regionale identiteit in Nederland. Amsterdam 1996, 175-200. IDEM, Rituals and the function of the 
past: rereading Eric Hobsbawm, in: Journal of ritual studies 10/2 (1996 [1998]) 85-107. IDEM, The creation of 
tradition: rereading and reading beyond Hobsbawm, in: J.W. van Henten en A. Houtepen (eds.), Religious identity 

and the invention of tradition. Papers read at a Noster conference in Soesterberg, january 4-6, 1999. Assen 2001, 
41-59. 

104 TH. KLAUSER, A short history of the western liturgy. An account and some reflections. Oxford 1979, 33-35. 
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‘Gelineau’s construction of the history of Gregorian chant is in no sense a 
critical, dispassionate musicological investigation, but rather an attempt to 
provide “historical” support for a religious or political position (the “pastoral” 
critique of Gregorian chant) that has already been arrived at by other 
means.’105 

 
Het pleidooi van Gelineau, Huijbers en anderen voor gemeenschapszang is echter 
inmiddels in een andere context terecht gekomen. Mede hierdoor is het adagium van 
de Liturgische Beweging, samengevat in de Latijnse woorden participatio actuosa, 
ontdaan van zijn activistische connotaties en is de waardering voor luisteren als vorm 
van participatie groeiende.106  

Om de complexiteit van de participatio actuosa duidelijk te maken en niet te 
blijven steken in algemeenheden wil ik nader ingaan op het zingen als vorm van 
participatie. Hoe zingen wij, hoe nemen wij deel aan de zang in de christelijke 
ritualiteit? Ik onderscheid vier vormen van participatie aan de zang, die ik hier kort 
uitwerk.107  

De manier waarop wij doorgaans zingen in de christelijke ritualiteit, is 
extensief, naar buiten gericht. We zingen elkaar toe, we zingen elkaar tot 
gemeenschap; of de cantor verkondigt zingend een tekst. Er bestaan echter ook andere 
manieren van zingen, meer intensief of impressief: een geconcentreerde en 
verstillende wijze van zingen, een manier om muziek ‘binnen te brengen’ en ‘geloof 
in te zingen’.108 Chris Fictoor ziet het impressieve zingen als een geestelijke oefening: 
het biedt de mogelijkheid om je te laten raken door de beweging die in de gezongen 
tekst besloten ligt. Wat zegt dit gezang tot mij, welke roep gaat ervan uit, hoe zet het 
mij in beweging, kan ik in dit gezang de Geest ontdekken? Op gelijke wijze beschrijft 
de trappist Bruno Wilderbeek zijn ervaring met de alternerende psalmodie:  

 
‘Het gemeenschappelijk karakter van het reciteren van de psalmverzen, in 
twee alternerende groepen, roept een meditatieve sfeer op. Meer dan uiting is 
dit zingen inning. Deze ‘verinniging’ in het over-en-weer vraagt om grote 
aandacht en voeling houden met elkaar. Het samen in- en uitademen, zingend 
op de cadans van de schriftverzen, is bij uitstek gemeenschapsvormend.’109 

 

                                                 
105 JEFFERY, Re-envisioning past musical cultures, 82. 

106 A. DE KEYZER, Gewijd tot een heilig priesterschap. Actieve deelname volgens Vaticanum II en erna, in: 
Tijdschrift voor liturgie 87 (2003) 266-275. 

107 Zie voor het nu volgende: M. HOONDERT, Identiteit en omvorming: spiritualiteit en liturgische muziek, in 
Tijdschrift voor liturgie 90 (2006) 293-302. 

108 F. JESPERS, Wordt er over twintig jaar anders gezongen dan nu?, in: Gregoriusblad 121 (1997) 157-161. C. 
FICTOOR, Kerkmuziek en spiritualiteit, in: Gregoriusblad 123 (1999) 207-211. IDEM, Spiritualiteit en muziek, in: 
K. BOUWMAN en K. BRAS (red.), Werken met spiritualiteit. Baarn 2001, 326-337. 

109 B. WILDERBEEK OCSO, Gezongen toewijding, in: Benedictijns tijdschrift 64 (2003) 88-94, hier p. 93.  
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Naast het extensief en impressief zingen is er een derde wijze van deelname aan de 
zang in de liturgie. Ik noem dit meditatief zingen, al ben ik niet helemaal gelukkig met 
deze term en ruil ik hem graag in voor een betere. Gaat het bij het impressief zingen 
om het steeds dieper doordringen in de betekenis van tekst en noten om uiteindelijk de 
goddelijke dynamiek op het spoor te komen, bij het meditatief zingen wordt de 
afstand tot de feitelijke tekst en noten steeds groter. Bij meditatief zingen is het zingen 
geen doel op zich, de deelnemers-zangers willen zich niet laten horen, maar zetten de 
muziek in om ruimte te scheppen voor het eigen denken. We zouden de muziek 
kunnen aanduiden als een hermeneutisch open ruimte; de deelnemers kunnen deze 
ruimte zelf ‘vullen’ met betekenissen. De muziek biedt, ondanks alle vooropgezette 
bedoelingen van componisten, liturgisten en kerkmusici, mogelijkheden voor eigen, 
individuele of in de participerende gemeenschap gewortelde betekenisgevingen.110  
 De vierde wijze van participatie aan de zang duid ik aan als participerend 

zingen. Hierbij gaat het om een vorm van zingen die we kennen uit de popcultuur en 
die we kunnen aanduiden als een mengvorm tussen (moeten) luisteren en meezingen. 
Bij popconcerten is het heel gebruikelijk dat de fans de songs meezingen. Participatie 
is niet essentieel voor de performance – er wordt immers gezongen door de band – 
maar voegt wel iets toe voor de luisteraar-participant. Dát er gezongen wordt met de 
mogelijkheid om mee te zingen, is heel gebruikelijk in onze cultuur. We zien dit niet 
alleen bij popconcerten, maar ook bij de zogenoemde praise and worship.111 De 
continue flow van de muziek biedt de mogelijkheid om mee te doen, dan weer te 
luisteren, even af te haken en weer in te stappen. Al deze stadia zijn onderdeel van de 
participatio actuosa.  

Bij het participerend zingen is de performance, zoals gezegd, niet afhankelijk 
van de luisteraar-participant, maar het meezingen voegt wel iets toe: door het intensief 
volgen met de stem van de beweging in de muziek ontstaat de mogelijkheid geheel op 
te gaan in de muziek. Dat dit ‘opgaan in’ kan leiden tot ervaringen van transcendente 
aanwezigheid, heb ik hiervoor al uiteengezet. 
 
6. De taak van componist én kerkmusicus 
In het voorgaande zijn we in gesprek geweest met Gelineau. De fundamentele 
kwesties die hij ter sprake brengt, hebben we ingebracht in de huidige christelijke 
ritualiteit, zoals deze zich nu ontwikkelt onder invloed van een getransformeerde 
religiositeit. Gelineau pleit voor een benadering van rituele muziek als praktijk, 
uitgangspunt van het onderzoek is de performance zelf. Dit blijkt ook in zijn laatste, 
afrondende hoofdstuk over de taak van de componist, wanneer hij schrijft: 
 

                                                 
110 A. VERNOOIJ, Criteria voor muzikale kwaliteit, in: Gregoriusblad 125 (2001) 13-20. IDEM, Liturgische muziek 
en beleving. Kwaliteiten van een actueel liturgisch-muzikaal repertoire, in: Ibidem 128 (2004) 3-16. 

111 M. BARNARD, Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Over ‘Praise and Worship’, Thomasvieringen, 

kerkdiensten in migrantenkerken en ritualiteit op internet. Zoetermeer 2006, 51-55. 
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‘Dans le culte véritable, qui actualise le salut en Jésus-Christ, la musique n’est 
signe du mystère que dans l’acte même.’112 

 
Wat betekent nu deze conclusie voor de taken van componist én, voeg ik toe, de 
kerkmusicus? 

Componisten bieden met hun creatieve arbeid muzikale gestalten aan voor 
ritueel en gebed, zij geven de vierende gemeenschap een klinkende vorm. Het is 
echter aan de kerkmusicus (hier bedoeld als de musicus die de verantwoordelijkheid 
draagt voor de muzikale vormgeving van de christelijke ritualiteit) om te bemiddelen 
tussen repertoire en gemeenschap, tussen repertoire en christelijke ritualiteit. Het is de 
musicus die er voor zorgt dat muziek daadwerkelijk rituele praktijk kan worden. De 
kerkmusicus heeft dan ook een diaconale, dienende taak, die Gelineau beperkt tot 
liturgie en kerk, maar die naar mijn mening breder is. De kerkmusicus heeft een 
diaconale taak die zich richt op onze cultuur als betekenissysteem.113 Hij zorgt ervoor 
dat participanten aan onze cultuur muzikale expressies kunnen vinden voor hun 
verlangen naar zin en betekenis en hij biedt muziek aan als bron voor ervaringen van 
transcendente aanwezigheid. Dat betekent dat hij van vele muzikale markten thuis 
moet zijn en dat hij naast competenties als ambachtelijk, pedagogisch, didactisch, 
communicatief vermogen en het vermogen tot groei en vernieuwing,114 ook ritueel 
competent moet zijn. Ik pleit dan ook voor een toenemende integratie van de 
opleiding tot kerkmusicus en de rituele studies. De leerstoel Muziek en Christendom 
biedt voor deze integratie een goed kader en mijn inzet voor de kerkmuziekopleiding 
van Fontys Hogescholen zal dan ook hierop gericht zijn.  

                                                 
112 GELINEAU, Chant et musique, 275. 

113 B. KRANEMANN, Die Wiederentdeckung des Rituals. Ein kulturelles Phänomen in liturgiewissenschaftlicher 
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114 R. BOT, Kerncompetenties kerkmusicus met HBO diploma kerkmuziek (nota 5 september 2005, niet 
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Dankwoord 
 
Het is een goede gewoonte om een inaugurele rede te eindigen met een dankwoord. 
Mijn dank gaat allereerst uit naar de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, die deze 
leerstoel heeft ingesteld. Het Hoofdbestuur van de Gregoriusvereniging, en met name 
de secretaris, de heer Harry Valk, heeft zich bijzonder ingespannen om de leerstoel na 
het emeritaat van mijn voorganger te continueren. Daarmee laat de vereniging zien 
dat zij haar taak om de katholieke koren te vormen en te ondersteunen zeer serieus 
neemt. Mijn dank gaat ook uit naar de Raad van Toezicht van de leerstoel onder 
voorzitterschap van prof.dr. Wil Derkse. Onder zijn leiding heeft de benoeming plaats 
gevonden en hij heeft de diverse betrokken partijen steeds op één lijn weten te 
houden. Een speciaal woord van dank aan Norbert Verbraak en Martien van 
Woerkum van Fontys Hogescholen, die door hun betrokkenheid de continuering van 
de leerstoel mogelijk hebben gemaakt.  
 
De procedure die uiteindelijk leidde tot mijn benoeming vanaf januari 2007 vond 
plaats in een voor de universiteit en faculteit zeer turbulente periode. De decaan van 
de toenmalige Theologische Faculteit Tilburg, thans voorzitter van het Departement 
Religiewetenschappen en Theologie, prof.dr. Wim Weren, heeft behoedzaam 
manoeuvrerend de leerstoel uiteindelijk stevig verankerd in het hier gevestigde 
Liturgisch Instituut. Deze positionering heeft, ik heb het al gezegd, mijn leeropdracht 
beïnvloed, maar dat is, gezien de in gang zijnde transformatie van de religie, zeker 
niet ongunstig. Dat ik daarnaast ook functioneer in de praktische opleiding voor 
aanstaande pastores vind ik heel vanzelfsprekend.  
 
Mijn benoeming aan de Universiteit van Tilburg heb ik in grote dankbaarheid 
aanvaard. Ik heb hier gestudeerd, aan deze universiteit ben ik gepromoveerd. Bij 
velen van hen die ik nu mijn collega’s mag noemen, heb ik colleges gevolgd. Het doet 
me goed dat ik zo collegiaal en hartelijk ben ontvangen. Ik dank daarvoor met name 
de collegae proximae van het Liturgisch Instituut: prof.dr. Paul Post en dr. Louis van 
Tongeren.  
 
Een speciaal woord van dank richt ik tot mijn voorganger, prof.dr. Anton Vernooij. 
Dat ik jou mag opvolgen, had ik nooit kunnen dromen. Jij bent een van mijn 
leermeesters en ik ben je dankbaar voor alles wat je me als bagage hebt meegegeven, 
voor je advies en je hartelijke belangstelling. Ik koester de vriendschappelijke band 
die we in de loop der jaren hebben opgebouwd en hoop nog vaak met je in gesprek te 
gaan over datgene wat ons bindt: muziek en christelijke ritualiteit.  
 
Tot slot dank ik u, hier aanwezig: redactieleden van het Gregoriusblad, van 
Eredienstvaardig en van VIEREN; leden van de Liturgiekamer van de prof.dr. G. van 
der Leeuwstichting. Onze bijeenkomsten zijn voor mij steeds een feest, een bron van 
informatie en creativiteit. Ik dank mijn familie en vrienden voor hun warme 
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belangstelling, en mijn lieve vrouw en twee jongens die mij – en dat bedoel ik positief 
– geregeld van het werk houden.  
 
Ik mag deze inaugurele rede uitspreken op de feestdag van de heilige Ambrosius. 
Zoals paus Gregorius (paus van 590 tot en met 604), naar wie de Gregoriusvereniging 
vernoemd is, staat voor het gregoriaans en daarmee voor de klassiek georiënteerde 
kerkmuziek, zo staat de kerkvader Ambrosius, bisschop van Milaan (339-397) voor 
de hymne, het volkse geloofslied. Gregorius en Ambrosius representeren het brede 
spectrum aan ritueel-muzikale repertoires dat in mijn onderzoek en onderwijs aan bod 
zal komen.  
 
Ik heb gezegd. 


