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samen. Het transparante polyfone
klankbeeld van de Capilla Flamenca
ontstaat vanuit een creatieve interactie tussen de musici. Hierbij gaat
veel aandacht naar de historische,
poëtische en technische aspecten
van het polyfoon musiceren.
De vocale kern van de Capilla Flamenca bestaat uit contratenor Marnix
De Cat, tenor Tore Denys of Jan
Caals, bariton Lieven Termont en bas
Dirk Snellings. Die kern wordt naargelang het programma of het genre
aangevuld met meerdere zangers,
een alta capella (blaasinstrumenten),
een bassa capella (snaarinstrumenten) of een orgel.

IN&UIT - ‘t Zand 34, 8000 Brugge

Het vocale en instrumentale ensemble CAPILLA FLAMENCA ontleent
zijn naam aan de voormalige
hofkapel van keizer Karel V. Toen
deze vorst in 1517 de Lage Landen
verliet, nam hij zijn beste musici mee
om hem als ‘levende polyfonie’ te
vergezellen naar Spanje. De huidige
Capilla Flamenca rekruteert zijn
uitzonderlijke musici hoofdzakelijk
uit Vlaanderen om het unieke timbre
van deze schitterende muziek uit
1400-1600 in haar volle authenticiteit te laten weerklinken. Vanuit dit
polyfone repertoire stelt artistiek
leider Dirk Snellings in overleg met
vooraanstaande musicologen unieke
en grensverleggende programma’s

nacht eigenlijk ‘dag’. Het Germaanse maanjaar was ingedeeld in twaalf
manen van elk 29 of 30 dagen en
opdat het met het zonnejaar zou
overeenstemmen, werden er twaalf
dagen ingeschoven op het einde van
het jaar. Dit zijn de Twaalf Nachten
waarin aanhoudend werd gefeest
en die samen de periode vormden
van heel wat folkloristische gebruiken. Nacht in de betekenis van dag
vindt men nog steeds in het Engelse
woord ‘fortnight’, veertien dagen.
Pas omstreeks het jaar 350 liet paus
Liberius het kerstfeest overal op 25
december vieren. Tot in de middeleeuwen was dit tevens het begin van
het nieuwe jaar. Kerstdag was dus
ook nieuwjaarsdag en dit verklaart
meteen allerlei, ook economisch interessante, gebruiken rond het geven
van cadeautjes en het versieren van
de haard.
Kerst is dan weer de oudste Nederlandse vorm van ‘Christus’. Men
gebruikte ook ‘Karst’, ‘Korst’ of
‘Keerst’. Een Oudvlaams volkslied
begint aldus:
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Heer Jhesus Kerst van Nazarene,
ghi syt geboren van eene maget rene,
daer om sidi ghebenedyt.

Johan Huys, vrij naar dr. Jan Grauls,
Kerstmis in de taal, verschenen in
Het Vlaamsche Kerstboek (1929).

coverfoto: Pascal Baetens / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Bij de oude Germanen begon op 25
december het grote midwinterfeest.
Het was de periode van de Twaalf
Nachten waarin vrolijk werd gefeest
en die samenviel met de grote
slachttijd, wat economisch voordeel
bood. Vroeger vierde de kerk het
kerstfeest gedurende verschillende
dagen, volgens sommige geschiedschrijvers gedurende díé twaalf
dagen die samenvielen met de Germaanse Twaalf Nachten. Omstreeks
dezelfde tijd vierden de Germanen
eveneens hun goddelijke moeders,
zodat die dagen voor hen ook heilig
waren. De Angelsaksische godgeleerde Beda Venerabilis (vermoedelijk
geboren in het jaar 672) verhaalt dat
de Germanen een midwinterfeest
vierden dat zij módra nect (matrum
noctem) noemden. Vandaar kwam
de Duitse benaming Weihnacht
of Weihnachten, die dus Heilige
Nacht(en) betekende. Het is een
verkorting van ‘ze(den) wîhe nachten’: ten tijde van de heilige nachten.
Het adjectief wîh (Oudhoogduits)
of wîch (Middelhoogduits) betekende ‘heilig’. De term wîch heeft
slechts in enkele samenstellingen
standgehouden, zoals in weihrauch
(wierook) dat oorspronkelijk heilige
rook, heilig reukwerk betekende.
Het oudere wîh vindt men terug in
ons werkwoord ‘wijden’.
Aangezien de Germanen in nachten
telden, betekende ‘nacht’ in Weih-
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Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart
IN DE KIJKER ZO 04.02 / 20.00 / CONCERTZAAL
EGIDIUS KWARTET / COBLA LA PRINCIPAL D‘AMSTERDAM / EL LLIBRE VERMELL

structurele
sponsors

Samen met het Egidius Kwartet wordt muziek uit het 14e-eeuwse Llibre Vermell uitgevoerd in nieuwe arrangementen,
gemaakt voor Cobla La Principal d’Amsterdam. Het wordt een muzikale pelgrimstocht van de laagvlakten rond Figueras
naar de grillige rotsformaties van de Montserrat, waar de Zwarte Madonna toekijkt.

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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Capilla Flamenca / Kerst in de renaissance

QUARTET

FRIENDS
IN MUSIC

Capilla Flamenca
Marnix De Cat, contratenor, slagwerk, organetto
Tore Denys, tenor
Lieven Termont, bariton
Dirk Snellings, artistieke leiding, bas
Jan Van Outryve, luit
Liam Fennelly, Thomas Baeté, Piet Stryckers, viola da gamba
Patrick Denecker, blokﬂuit, doedelzak

I.

IN ANNUNCIATIONE DOMINI

1.

Anoniem, Laet ons mit herten reynen / Ons is een kijnt gheboren

2.

Alexander Agricola, Mijns herten troest (In minen sinn)

3.

Gregoriaans / Heinrich Finck, Rorate celi

4.

Anoniem / Ludwig Senﬂ, Maria sart van edeler art

5.

Geert Van Turnhout, Angelus Domini

6.

Philippe Verdelot, Beata es Virgo Maria

II.

IN NATIVITATE DOMINI

7.

Anoniem, Puer nobis nascitur

8.

Antoine Brumel, Noe, noe

9.

Gregoriaans / Heinrich Finck, Puer natus est

10. Pierre de La Rue, Kyrie, Christe, Kyrie Missa Puer natus est
11. Anoniem, Cantent epythalamium
III. IN CIRCUMCISIONE DOMINI
12. Anoniem, Magnum nomen Domini
13. Gregoriaans / Heinrich Finck, Ecce advenit
14. Johannes Ghiselin, Verbonnet, Carmen op sol
15. Emmanuel Adriaensen, Slaepen gaen
16. Johannes Regis, O admirabile commercium

In samenwerking met Davidsfonds
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KERST IN EUROPEES
PERSPECTIEF OMSTREEKS
1500
In de liturgische kalender vormt
Kerstmis een van de hoogtepunten
van het kerkelijke jaar. De geboorte
van Christus is echter geen geïsoleerde gebeurtenis, maar wordt
ingebed in een bredere context, de
zogenaamde kerstkring. De vier
Adventszondagen die aan Kerstmis
voorafgaan, staan in het teken van
de verwachting van de Verlosser. Na
25 december volgen nog de viering
van de Besnijdenis en Driekoningen
als belangrijke hoogdagen.
Niet alleen in de literatuur, schilderen miniatuurkunst, maar ook in de
muziek vormde de kerstperiode een
onuitputtelijke inspiratiebron. Een
centrale bron vormt een manuscript,
dat momenteel bewaard wordt in de
Koninklijke Bibliotheek van Brussel
(Handschriftenkabinet, MS II 270).
Het bevat, naast een reeks gedichten
en raadsels, ook een collectie Middelnederlandse en Latijnse liederen
voor twee tot vier stemmen. Inhoudelijk concentreren deze liederen
zich voornamelijk rond de kerst- en
nieuwjaarstijd en rond bepaalde
heiligen.
Het tweestemmige Ons is een kijnt
geboren is hiervan een duidelijke
illustratie. Door de homofone declamatie, de herhalingspatronen en de
cadensen op het einde van elk vers
wordt een maximale transparantie
bereikt, die de centrale boodschap
van het refrein ‘Laet ons mit herten
reyne loven dat kyndeken cleyne: het
brenct ons uuten weyne’ mooi in de
verf zet. In Puer nobis nascitur wordt

de bekende gelijknamige melodie in
de tenor geciteerd en door de twee
andere stemmen van een eenvoudige
harmonisatie voorzien. De populariteit van dit lied blijkt tevens uit een
handschrift van de collegiale kerk
van Tongeren, dat de melodie inbedt
in een vierstemmige textuur. Iets
ambitieuzer in compositietechnisch
opzicht is Magnum nomen Domini,
waarin homofone passages afwisselen
met canonische secties. Een opmerkelijke aanwezige in het Brusselse
manuscript is zonder twijfel Mijns
herten troest, mijn siels begheren. Het
betreft hier immers een religieus
contrafact van het bekende driestemmige In mijnen sin hadde ick
vercoren van de polyfonist Alexander
Agricola. Hier wordt het niveau van
de ‘eenvoudige meerstemmigheid’
duidelijk overstegen en ingeruild
voor een boeiend spel van contrapuntische lijnen.
Ook de melodie van Maria sart, van
edeler art, die in het Brusselse handschrift vierstemmig wordt getoonzet,
laat ons toe een link te leggen met
het repertoire van de polyfonisten.
Niemand minder dan Ludwig Senﬂ,
een Zwitsers componist die hoofdzakelijk in Duitsland actief was, koos
deze eenstemmige lofzang op Maria
als uitgangspunt voor maar liefst
twee werken. In het vierstemmige
Maria zart, von edler Art laat Senﬂ,
door een imitatieve behandeling van
de stemmen, de melodie in alle partijen weerklinken, nu eens onversierd
in lange notenwaarden, dan weer
omspeeld en in een sneller ritme.
Deze methode, waarbij een bestaande melodie in een contrapuntisch
kader verwerkt wordt, was een veel

beproefde techniek onder de polyfonisten. Ook Heinrich Finck maakte
er in zijn motetten dankbaar gebruik
van. Aangezien Finck (ca. 14441527) zo’n zestig jaar actief was als
componist, omspant zijn oeuvre als
het ware drie generaties polyfonisten:
vanaf de periode van (de late werken
van) Guillaume Dufay tot na de
dood van Josquin des Prez. Geen
wonder dus dat zijn stijl heel wat
veranderingen heeft ondergaan en
dat hij een aparte taal tussen oud en
nieuw heeft weten te ontwikkelen.
De motetten van Finck zijn vierstemmig. Daarnaast maken ze
allemaal gebruik van de gelijknamige gregoriaanse melodie, die
in lange notenwaarden doorheen
alle zangpartijen zwerft. In Rorate
caeli herkennen we aan het begin
bij cantus en tenor duidelijk de
melodie van het introïtus voor de
laatste zondag van de Advent. Naar
het einde toe creëert de componist
een bijzondere climax door op het
woord ‘gloriam [Dei]’ een archaïsch
aandoende fauxbourdon-schrijfwijze
te hanteren (de tekst wordt gezongen
in parallelle akkoorden). Ecce advenit
dominator Dominus is het introïtus
voor het feest van Driekoningen.
Bij Puer natus est is de gregoriaanse
melodie die van het introïtus voor
Kerstmis; de karakteristieke, vreugdevol stijgende openingskwint is in
alle stemmen duidelijk hoorbaar.
Dezelfde melodie speelt ook een rol
in het monumentale motet O admirabile commercium van Johannes
Regis, die onder meer actief was in
Cambrai en Antwerpen. Het werk is
vijfstemmig en incorporeert een hele
reeks gregoriaanse melodieën rond

de kerstperiode. Met dit polytekstuele motet creëert de componist dus
een fascinerend web van muzikale
en tekstuele referenties: poly-fonie
in de ware betekenis van het woord.
Om het kerstgebeuren te accentueren, eindigt het motet bovendien
met de typische vreugderoep ‘Noe’.
De invloed van Josquin des Prez op
Regis’ driedelige werk is opmerkelijk,
hetgeen er zelfs toe heeft geleid dat
het werk in een bepaald handschrift
aan deze ‘princeps musicorum’ is
toegeschreven.
Dat de traditie om in één werk
gelijktijdig meerdere melodieën te
verwerken ook in het verdere verloop
van de 16e eeuw zou blijven bestaan,
mag ten slotte blijken uit het tweedelige motet Beata es virgo Maria
– Ave Maria van Philippe Verdelot.
Op de hoofdtekst Beata es virgo Maria projecteert Verdelot een opmerkelijke tweede laag. De ‘septima pars’
citeert meer bepaald het begin van
Josquin des Prez’ bekende Ave Maria
[…] virgo serena, dat in het tweede
deel, bij wijze van ultieme hommage,
zelfs gelijktijdig met het gregoriaanse
Ave Maria zal weerklinken.
Op die manier ontstaat een perfecte
dwarsdoorsnede van wat het kerstrepertoire in de renaissance te bieden
heeft: van monofone tot groots
opgezette zevenstemmige werken, van eenvoudige zettingen tot
complexe contrapuntische texturen,
van instrumentale lofprijzingen tot
bewerkingen van bestaande melodieën, van gregoriaanse gezangen tot
gesoﬁsticeerde verwijzingen naar het
oeuvre van illustere collega’s.

Incipit met miniatuur van Puer natus est

Katelijne Schiltz
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