
Michael Praetorius (1571-1621)
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Veel koren en dirigenten die hun
muzieldcast doorkijken zullen daarbij
ongetwijfeld muziek van Michael
Praetorius door hun handen laten gaan.
Velen hebben immers wel een versie

van Es 1st ein Ros entsprungen o f In duld
juï)ilo op het repertoire. In 2021 is het
400 jaar geleden dat Michael Praetorius
stierf. Gezien zijn grote belang voor de
kerlanuziek is dat een mooie aanleiding
zijn werk nader te bekijken.

De invloed van Praetorius
In de wereld van de oude muziek is Praetorius'

naam een begrip. Alvorens op het leven van de
componist, een korte kenschets van zijn oeuvre
en op de plaats van muziek in zijn godsdienst-
beleving in te gaan, is het goed iets te zeggen
over de populariteit van (een deel van) Praeto-
rius' werk.

Van Michael Praetorius zijn veel composities
bewaard gebleven, mede dankzij het feit dat
zijn oeuvre veelal in druk verscheen. Dat is voor
een conaponist rond 1600 op zichzelf al een
uniek gegeven. De bladmuziek ging vergezeld
van - soms uitvoerige - inleidingen ten aanzien
van uitvoeringsmogelijldieden. Dat veelviildig
uit de doeken doen van kennis en ideeën is een

tweede element dat bijdroeg aan de versprei-
ding van Praetorius' denken. Zeer belangrijk
was de publicatie van het driedelige muziek-
theoretische monument Syntagma Musicum
(1615-1620). Vooral de delen twee en drie van dit
boelcwerk, over muzieldnstrumenten en over

uitvoeringspraktijk, werden populair. Toen in
de tweede helft van de twintigste eeuw de 'oude
muziekbeweging' op gang l<wam, behoorde
Praetorius' Syntagma Musicum daarom tot de
meest geciteerde oude bronnen.

Levensschets
Michael Praetorius werd in 1571 te Creuzburg
(Thüringen) geboren als jongste zoon van
de conservatief-Lutherse predikant Michael
Schuteis. Hij werd vernoemd naar zijn vader,
maar maakte tijdens zijn carrière gebruik van
de gelatiniseerde vorm van zijn achternaam:
Praetorius. Er is onduidelijlAeid over Praeto-
rius' exacte geboortedatum, maar volgens de
laatste theorie moet die 27 of 28 september
zijn geweest, waarna de boreling op St. Michael
(29 september) zou zijn gedoopt.1

Na het doorlopen van de Latijnse school
bezoekt Michael vanaf dertien- ofveerüenja-
rige leeftijd de universiteit in Frankfurt aan de
Oder, waarvan zijn broer Andreas de rector is.
Het is Michaels aanvankelijke ambitie om ook
theoloog te worden, net als zijn vader en twee
oudere broers. Het is onduidelijk waarom Prae-
tonus een andere weg is ingeslagen. Als zijn
broer Andreas eind 1586 overlijdt, wordt
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Michael organist van de universiteitskerk, om 

zodoende toch in zijn levensonderhoud en stu

diekosten te voorzien. Na circa 1590-'91 studeert 

hij nog enige tijd in Helmstedt. 

is de negendelige Musae Sioniae (1605-1610), zo 

genoemd om aan te geven dat Praetorius' muzen 

niet huizen op de heidense berg Pamassos, 

maar op de heilige berg Sion. Bekend is Prae

torius vooral om de onvoltooid gebleven serie 
Vanaf 1593 treedt Praetorius in dienst bij hertog Polyhymnia, waarin de componist de Italiaanse 

Heinrich Julius van Braunschweig en Lüne-

Jaap Jan Steensma is burg, tevens bisschop van Halberstadt. Hij is 

meerkorige stijl combineert met Lutherse kora

len. Verdeeld over de ruimte musiceren groepen 

gezamenlijk en in afwisseling, waarbij op ver

schillende momenten ook het volk uit de lied

bundel mag meezingen. 

organist, musicoloog en er 'Kammer-Organist', maar verricht naar alle 

orgeladviseur. Hij is verbon- waarschijnlijkheid ook administratieve taken. 

den aan verschillende r.-k. In 1604 volgde promotie tot hotkapelmeester, 

parochies in de omgeving waarmee Praetorius de eindverantwoordelijke Naast de koraalgeoriënteerde werken com

poneert Praetorius kerkmuziek in het Latijn, Hilversum en de Protes- werd voor alle muziek aan het hof en de daarbij 

tantse Gemeente Vleuten- behorende kerkmuziek. Het is vanaf dat moment waaronder zettingen van het ordinarium, 

De Meern. 

Als adviseur begeleidt hij 

meerdere orgelprojecten, 

die - evenals zijn publi

caties - te vinden zijn op 

orgeladvies.nl. Jaap Jan is 

secretaris van het College 

van Orgeladviseurs 

Nederland. 

dat er van de hand van Praetorius een stroom 

composities op gang komt. Dankzij zijn aanstel

ling aan het hof verwerft Praetorius een natio

naal en internationaal netwerk. Als in 1596 in de 

slotkapel van Gröningen een nieuw groot orgel 

wordt ingewijd, zijn vele organisten uit heel 

Duitsland erbij. Onder hen is, om een voorbeeld 

te geven, de beroemde Hans Leo Hagler (1564-

1612). Praetorius' netwerk wordt onder meer 

onderhouden en uitgebreid dankzij dienstreizen 

naar onder andere Regens burg en Praag. Het is 

vooral op deze reizen dat Praetorius vertrouwd 

raakt met de door hem zo bewonderde Italiaanse 
(meer)korige stijl. In Italië zelf is hij, tot zijn 

eigen verdriet, nooit geweest. Na het overlijden 

van hertog HeinrichJulius in 1613 neemt het 

aantal reizen toe. Praetorius wordt regelmatig 

gedetacheerd aan het hof van Dresden en hij 

trekt heel Duitsland door ten bate van festivitei

ten, consulten en orgelkeuringen. 

Michael Praetorius trouwt in 1603 met 

Anna Lakemacher, bij wie hij twee zoons krijgt. 

In 1612 koopt Praetorius een huis in Wolfen

büttel, waar hij ook het recht heeft bier te 

het Magnificat en van Marialiederen. Van de 

geplande wereldlijke muziek is uiteindelijk 

slechts een verzameling dansen bewaard geble

ven ('ferpsichore, 1612). 

Syntagma Musirum 
Net als enkele geplande series composities zal 

het muziektheoretische werk Syntagma Musi

cum onvoltooid blijven. Het vierde deel, dat 

onder meer de compositieleer zou omvatten, 

is nooit verschenen. Toch zijn de delen die wel 

verschenen van groot belang. Zo beschrijft en 

categoriseert Praetorius in het tweede deel (De 

Organographia, 1619) de hem bekende muziekin

strumenten, waaronder ook Bijbelse instrumen

ten. Uniek en van groot belang is de uitgebreide 

besch1ijving van nieuwe en ook oude orgelbouw. 

Een geschiedenis van de orgelbouw, geschreven 

in 1619! Kenmerkend, ook met het oog op Prae

torius' composities, is de ordening van muziek

instrumenten in 'koren'. Het in 1620 gedrukte 

Theatrum Instrumentorum, horend bij De Organo

graphia is wat dat betreft illustratief. 

brouwen. Praetorius overlijdt op 15 februari Deel drie van Syntagma werd geschreven met een 

1621. In de begrafenispreek, die bewaard bleef, lezerspubliek van musici voor ogen. Praetorius 

vergelijkt predikant Peter Tuckermann hem met geeft er beschrijvingen van muzikale genres en 

de Bijbelse aartsvader Jacob, die net als de hof- vormen, met nadruk op Italiaanse geschriften 

musicus tegenslag en zonde kende, maar God van enige jaren tevoren. Daarna volgt muziek.-

trouw bleef.2 theorie, waaronder noten- en solmisatieleer, de 

Composities 
Praetorius' composities verschijnen vanaf 

1605 in druk en zijn bijeengebracht in boeken 

met prachtige titels. De eerste grote collectie 

principes van mensurale notatie, uitleg over de 

modi en de technische samenstelling van koren. 

Tenslotte geeft Praetorius een overzicht van de 

Italiaanse muzikale termen en Italiaanse uit

voeringsprincipes als meerkorigheid, uitspraak, 
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basso continuo en mogelijkheden bij de samen-
stelling van ensembles. Het is met name dit
derde deel dat, vaak in vertaling, in de twintig-
ste eeuw een brede verspreiding kende.

'Concio' en 'Cantio'
Het belang van het eerste deel van Syntagma
Musicum in Praetorius' denken is in latere tijden
niet altijd ingezien. Toch laat juist dit deel veel
zien over Praetorius' denkwereld en vooral over
zijn beweegredenen als musicus, componist en
'muziekpromotor'.3 De onbekendheid zal mede
te maken hebben met het feit dat het boek in
het Latijn geschreven werd en nooit is vertaald.
Daarmee is duidelijk dat Praetorius hiermee een
publiek van theologen en academici voor ogen
had. Praetorius behandelt erin de rol van muziek
in het kerkelijk en wereldlijk leven. Op dat
eerste, het kerkelijk leven, ligt de nadruk en daar
is Praetorius het meest overtuigend.

Praetorius beschrijft de geschiedenis van de
koorzang en psalmodie, hij geeft een overzicht
met toelichting van de muzikale elementen in
de mis, gevolgd door een vergelijkbaar overzicht
betreffende de getijden, afgesloten door een
exposé over het gebruik van muziekinstrumen-
ten in de Bijbel en in de kerken. De kern van het
boek is dat 'concio en cantio', dat wil zeggen het
gesproken en gezongen woord (de preek en de
muziek), als gelijkwaardigen bij elkaar horen,
zoals de orakelstenen Urim en Tummim in
het Oud-Testamentische priesterkleed. Om die
reden is, in lijn met Luthers gedachtegoed, meer-
stemmige en instrumentale muziek onmisbaar
in de eredienst. Die boodschap is, gezien de poli-
tieke situatie van die jaren, niet alleen een theo-
logisch, maar ook politiek pleidooi.

Context
Hoewel hij de nadruk legde op de volkstaal en
participatie door het volk, handhaafde reforma-
tor Maarten Luther de meerstemmige en instru-
mentale muziek in de eredienst. Reformatoren
als Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn dach-
ten hier heel anders over; zij schaften de viering
.van de mis afen voor meerstemmige ofinstru-
mentale muziek was in de eredienst geen plaats
meer. Wat restte, was eenstemmig koraalgezang
in de volkstaal.
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In zijn uiteenzetting van de geschiedenis van het
psalmgezang beperkt Praetorius zich niet tot alleen de
geleerde boeken. Hij gaat ook zelf op onderzoek uit en geeft
daarvan een voorbeeld. In de bibliotheek van Wolfenbüttel
vindt Praetorius voorbeelden van gezangen met neumen-
notatie en hij besluit er een weergave van op te nemen.
Een facsimile avant la lettre.

De Duitse landen waren verre van een eenheid.
Naast de Lutheranen - onder wie ook gestreden
werd tussen 'rekkelijken' en 'predezen' - waren
er veel calvinistisch georiënteerde protestan-
ten. Ook de rooms-katholieke kerk was, na het
Concilie van Trente (1545-1563), aan een opmars
begonnen.
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Binnen de vele (semi-)zelfstandige vorstendom-
men was de keuze voor een bepaalde gezindte
vaak (mede) afhankelijk van de persoonlijke
overtuiging van de vorst en diens geestelijk advi-
seurs: 'cuius regio, eius religio'. Een en ander
zal Praetorius ertoe hebben gezet het Luthera-
nisme, dat zich op muzikaal gebied heel anders
uitte dan de andere reformatorische stromin-
gen, bij geestelijken en vorsten in de regio te
willen bepleiten.

De verknoping van religieuze en politieke
banden had veel consequenties. Dat gold in het
persoonlijk leven - Praetorius' vader moest om
geloofsredenen meermaals verhuizen - maar ook
op het groot-politieke toneel.

Wanneer Praetorius met Syntagma I een lans
breekt voor de Lutherse ideeën over liturgie en
muziek is Duitsland een politiek kruitvat; drie
jaar later breekt de verwoestende Dertigjarige
Oorlog (1618-1648) uit.

Müii Patria Coelum
Praetorius werd nog geen vijftig jaar oud en zag
velen om zich heen op jonge leeftijd overlijden.
Dankzij liturgie en muziek wist hij zich met hen
verbonden, want de beoefening van muziek,
zo schreef hij, is een voorafschaduwing van de
eeuwige, hemelse muziek. Hoe letterlijk dit
werd beleefd in de liturgie, is mooi te zien op
de titelpagina van Musae Sioniae, tevens gebruikt
als titelpagina van de Sdagraphia (1620). In een
kerkzaal - het zou een hofkapel kunnen zijn -
zien we op de afbeelding dat een muziekensem-
ble een concert uitvoert staande rond het orgel
en de dirigent. De initialen van de componist/
dirigent staan er boven: M.pchael] Praetor.[ius]
C.[reutzburgensis].

Boven het ensemble verheffen zich twee
muziekgalerijen, zoals nu nog wel te zien is in
oude Duitse kerken. Op beide galerijen is een
zanger en een orgel te zien. Ook zijn er instru-
meuten, verdeeld in 'koren': links een koor
van snaarinstrumenten, rechts een koor van
blaasinstrumenten.

De kerkzaal heeft geen plafond, maar een
open verbinding met de hemel. Hier zien we
de berg Sion, met het Lam Gods. Links en
rechts staan hemelkoren, waaronder zelfs een

'harpenkoor' onder aanvoering van koning
David. Geheel boven in het midden staat in het
Hebreeuws Gods naam geschreven (hijzelf mag
niet worden afgebeeld) met het symbool van de
stralende lichtbron (Apokalyps 22:5 "... zij behoe-
ven geen licht meer van lamp of zon, want God
de Heer zal over hen lichten...").

Rond Gods troon klinkt muziek: "Sanctus,
Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth" en de
vervolgzin staat links en rechts boven de hemel-
koren afgebeeld: "pleni sunt coeli et terra gloria
tua". Merk op dat 'et terra', 'op aarde', uit deze
zinssnede is verplaatst naar beneden en geheel
onder aan de pagina, onder het aardse muzieken-
semble is geplaatst. Boven en beneden wordt zo,
gezamenlijk, één lied gezongen.

Hét fandamentele belang van muziek wordt
hier, in een prachtige afbeelding, met behulp
van symboliek uit de doeken gedaan. Het is de
muziek, meer specifiek het Sanctus, dat de ver-
binding tussen hemel en aarde tot stand brengt.
De op galerijen geplaatste koren zijn een uiting
van die brugfunctie. De aardse koren sluiten
aan bij de hemelkoren, zoals verwoord in het
eucharistisch gebed: "Daarom, met alle engelen,
machten en krachten, met allen die staan voor
uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U
toe vol vreugde..."

Hoe persoonlijk Praetorius zich met het hemelse
verbonden voelde, blijkt wel uit het devies dat hij
afleidde van zijn initialen. 'M.P.C.' (Michael Prae-
tonus Creutzbergensis) vult hij bij ondertekening
aan als: Mihi Patria Coelum, 'mijn vaderland is
in de hemel'. G

Luistertips Praetorius

Noten
1 Nathaniel J. Biebert, Appendix II bij Siegfried Vogelsanger, Heaven is my Fatherland:

The Life and Work of Michael Praetorius (vert. N.J. Biebert). Eugene, Oregon: Wipf and
Stock Publishers 2021, pp. 134-142.

2 Vertaald in Nathaniel J. Biebert, Appendix III bij Siegfried Vogelsanger, Heaven is my
Fatherland: The Life and Work of Michael Praetorius (vert. N.J. Biebert). Eugene, Oregon:
Wipfand Stock Publishers 2021, pp. 143-166.

3 Het is vooral Dietlind Möller-Weiser die dit punt naar voren brengt in Untersuchun-
gen zum I. Band des Syntagma Musictfm van Michael Praetorius (Barenreiter, Kassei 1993).
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