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Spaanse muziek uit renaissance en barok  
voor Allerzielen, Advent en Kerst 

 
Spaanse muziek is onontgonnen terrein voor Quintessens – een uitdaging dus. 
Voor ons programma konden we putten uit een rijke schat aan Spaanse kerk‐
muziek uit de renaissance en barok. 
De meeste kerkmuziek is geschreven voor zangers zonder begeleiding, of 
hooguit met continuo, dat in Spanje meestal bezet was met het orgel, eventueel 
met toevoeging van een harp. Pas later in de barok werden ook andere instru‐
menten voorgeschreven. 
Muziek uitsluitend voor instrumenten is schaars, en dan meestal voor slechts 
één instrument, zoals het orgel of de vihuela, een snaarinstrument, dat zowel 
met de vingers, met een plectrum, als met een strijkstok kon worden bespeeld. 
 
Ons programma speelt zich af op het grensvlak van het oude  en het nieuwe 
kerkelijk jaar. In november ligt de aandacht bij de vergankelijkheid van de mens 
en bij de eindtijd. Katholieken vieren op 2 november Allerzielen, wanneer de 
overledenen worden herdacht. De liturgie (Requiem) is die van de begrafenis. De 
traditie van het herdenken van de overledenen is in onze tijd in veel protestant‐
se kerken overgenomen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dit jaar op 
24 november). Op de volgende zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar met de 
Advent, de voorbereiding op de komst van Christus in de kerstnacht. 
 
In ons programma volgen wij deze lijn: we beginnen met delen uit de requiem‐
mis, getoonzet door een componist uit de renaissance (Morales), een componist 
uit de barok (Valls) en een componist uit het overgangstijd van renaissance naar 
barok (Roldán). 
Daarna volgt muziek voor de advent en kerst, en maken we kennis met een 
genre dat uniek is voor het Iberisch schiereiland (en zijn koloniën), namelijk de 
villancico. 
Villancico’s zijn van oorsprong wereldse meerstemmige populaire liederen in 
de volkstaal, bestaande uit een refrein (estribillo) en een aantal verzen (coplas), 
waarna de estribillo herhaald werd. In de tweede helft van de 16e eeuw werden 
geestelijke villancico’s populair. Zij  kregen een plaats in de metten, het vroege 
ochtendgebed, en later ook bij de mis. Een enorme hoeveelheid villancico’s 
werd voor kerkelijke feesten geschreven, vooral voor Mariafeesten en kerst. 
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4. Francesc Valls i Galan: Dies irae 
Uit: Missa de difunts 

 
De Catalaanse componist Valls (ca. 1672‐1747) was van 1696 tot 1726 kapelmees‐
ter aan de kathedraal van Barcelona. Maar ook na zijn vrijwillige ontslag, moge‐
lijk om gezondheidsredenen, bleef hij de kathedraal voorzien van muziek. Hij 
werd vooral bekend door een onvoorbereide dissonant in zijn Missa Scala Arre‐
tina, die een heftig dispuut veroorzaakte. Zijn Requiem is geschreven voor twee 
koren en instrumenten. 
Van het lange Dies irae voeren wij alleen begin en eind uit. 
 
Dies irae, dies illa   Dag van de gramschap, die dag der dagen   
solvet seaeclum in favilla,   welke de wereld in as zal leggen,   
Teste David cum Sybilla.   zoals David en Sybilla getuigen.   
       
Quantus tremor est futurus.   Welk een angst zal er zijn,   
Quando Judex est venturus,   Als de Rechter zal komen,   
Cuncta stricte discussurus.   om alles rechtvaardig te oordelen.   
 
Tuba mirum spargens sonum,   De wonderbaarlijke bazuin   
Per sepulcra regionum   zal allen uit het dodenrijk   
Coget omnes ante thronum.   tot voor de troon oproepen.   
       
Mors stupebit et natura,   De dood en de schepping zullen verstomd 

staan,   
Cum resurget creatura,   wanneer de schepselen zullen herrijzen   
Judicanti responsura.   om zich voor de Rechter te verantwoorden.   
… 
Confutatis maledictis,   Als de vervloekten uitgestoten zijn,   
Flammis acribus addictis,   en prijsgegeven aan de felle vlammen,   
Voca me cum benedictis.   roep mij dan tot de gezegenden.   
       
Oro supplex et acclinis,   Met mijn hart, als tot stof vergaan,   
Cor contritum quasi cinis,   bid ik U, deemoedig en geborgen:   
Gere curam mei finis.   draag zorg voor mijn einde.   
 
Lacrymosa dies illa,   Op die dag van tranen, waarop   
Qua resurget ex favillaa   de schuldige mens uit de as zal verrijzen   
Judicandus homo reus,  om beoordeeld te worden,   
       
Huic ergo parce, Deus!   wees hem dan genadig, o God!   
Pie Jesu, Domine,   Lieve Jezus, Heer,   
Dona eis requiem.  Geef hun rust. 

14. Tomás Luis de Victoria : Quem vidistis, pastores ? 
In Festo natalis Domini 

 
De tekst van dit zesstemmige motet is een uitbreiding van de eerste antifoon 
voor de lauden van eerste kerstdag. Beide delen eindigen met uitbundige Al‐
leluia’s. 
 
Quem vidistis pastores ?    Wie hebben jullie gezien, herders? 
dicite, annuntiate nobis    Zeg het, vertel het ons: 
quis apparuit ?     wie is er verschenen? 
Natum vidimus et choros Angelorum, Wij zagen een kind, en engelenkoren, 
collaudantes Dominum.    die tezamen de Heer prezen. 
Alleluia.      Halleluja. 
 
Dicite, quidnam vidistis?    Zeg het: wat hebben jullie toch gezien? 
et annuntiate nobis     En vertel ons 
Christi Nativitatem.      van de geboorte van Christus. 
Natum vidimus et choros Angelorum,  Wij zagen een kind en engelenkoren, 
collaudantes Dominum.    die tezamen de Heer prezen. 
Alleluia.      Halleluja. 
 
 
 

15. Bernardo del Río: No diviertan el llanto del niño 
Villancico a 8 

 
Van Del Río is weinig meer bekend, dan dat hij gestorven is in 1655. 
Zijn kerst‐villancico No diviertan, waarmee wij ons programma besluiten, beleeft 
hier waarschijnlijk zijn Nederlandse première.  
Evenals in de vorige villancico’s is de tekst diepzinnig. 
De opbouw is wat ingewikkeld.  
Na een solo‐Romance met vier coupletten volgt de Estribillo, hier Estribo gehe‐
ten. Deze wordt eerst solo gezongen, en daarna achtstemmig herhaald (Respon‐
sión). Er zijn slechts 2 Coplas; ook deze worden achtstemmig herhaald. Vanzelf‐
sprekend wordt de Estrabillo daarna weer in zijn geheel herhaald.  
Van zowel Romance als Coplas zingen wij één couplet. 

   



Kerst 
 

 
12. Isabella Leonarda: 3. (zonder titel), 4. Prestissimo 

Uit: Sonata nona in C 
 
We horen nu de beide laatste delen van de sonate waarvan de eerste delen 
klonken in nr. 8 van ons programma. 

 
13. Anoniem: Riu, riu, chiu 

Villancico a 4 
 
Deze anonieme villancico voor kerst, zonder enige begeleiding, is afkomstig uit 
een bundel villancico’s uit 1556. Riu, riu, chiu bestaat uit een estribillo en 7 cop‐
las, waarvan wij er 2 zingen. Riu, riu chiu is de roep van de herders. De bewaker 
is God, het (vrouwelijke) lam is de maagd Maria, en de wolf de duivel. Gods 
verdediging bestaat uit het wonder van de onbevlekte ontvangenis, waardoor 
de duivel geen kans meer kreeg om Christus bij zijn geboorte al met de zonde te 
besmetten. 
 
Estribillo 
Riu, riu chiu, la guarda ribera,   Riu, riu, chiu. De bewaker van onze oever,  
Dios guardó el lobo     God, heeft de wolf 
de nuestra cordera.     van ons lam weggehouden. 
Coplas : 
1. El lobo rabioso la quiso moder,   1. De razende wolf wilde haar bijten, 
Mas Dios poderoso la supo defender,  Maar onze almachtige God heeft haar vurig 

verdedigd. 
Quisola hacer que no pudiese pecar,  Hij wenste haar puur te houden, zodat ze 

nooit zou kunnen zondigen, 
Ni aún original ista Virgen no tu viera.  Die eerste zonde van de mens raakte deze 

geheiligde maagd nooit. 
2. Este qu’es nacido es el gran monarca,  2. Hij die nu verwekt is, is onze machtige 

Heerser, 
Christo patriarca, de carne vestido;  Christus onze heilige vader, in menselijk 

vlees belichaamd. 
Ha nos redimido con se hacer chiquito,  Hij heeft verzoening gebracht door zo nederig 

geboren te worden; 
Aún qu’era infinito, finito se hiziera.  Hoewel hij onsterfelijk is, werd hij als sterfe-

lijk wezen geschapen. 
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10. Francesc Valls i Galan: Beata quae credidisti 
Musica desatada e libre 

 
Het motet Beata quae credidisti heeft een vrije tekst, gericht aan Maria. Het ein‐
digt met haar antwoord, in de vorm van de eerste regel van haar lofzang (het 
Magnificat), die zij zingt bij het bezoek aan haar familielid Elisabeth. Valls geeft 
aan dat het om liturgisch losse en vrije muziek gaat, geschreven voor 3 vier‐
stemmige koren en continuo. 
 
Beata, quæ credidisti,    Gelukkig jij die hebt geloofd, 
quoniam perficientur ea,    omdat in jou volbracht zal worden 
quæ dicta sunt tibi a Domino.   wat gezegd is door de Heer. 
Et ait Maria:      En Maria zei: 
Magnificat anima mea Dominum.   Mijn ziel maakt groot de Heer. 

 
 

11. Joseph Ruiz Samaniego: Quien del amor Goza lo mejor 
Villancico a 8 A la Espectatación de la Virgen 

 
Samaniego (1653‐1670) was – als voorganger van Roldán – kapelmeester aan de 
Catedral‐Basílica de Nuestra Señora del Pilar in Zaragoza. Hij schreef naast 
kerkelijke werken ook villancico’s. 
Quien goza del amor heeft een dubbelkorige estribillo; van de 9 enkelkorige cop‐
las zingen wij er één. 
 
Estribillo 
Quien goza del amor    Wie geniet van de liefde 
Goza lo mejor,     geniet het best. 
Y en ti, niña celestial    En in jou, hemels kind, 
Se ha lucido su favor.    heeft hij zich vertoond. 
 
Copla 
Las galas con que amenec    De tooi waarmee de dageraad, 
El alba, niña de Dios,    dochter van God, verschijnt, 
Parece que de su amante    blijkt door de goede smaak van haar minnaar 
El buen gusto las sacó.    te zijn weggenomen. 
 

   


