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Inleiding Beeldende Kunst

Merian,M. 1650

Sinds 401 heeft er een kerk gestaan op de plaats van de kathedraal van Reims. In de vierde eeuw kreeg Reims een
bisschopszetel. Nadat een brand in 1210 zijn voorganger verwoestte, is aan de bouw van de huidige constructie
begonnen. Het ontwerp is beïnvloed door de kathedraal van Chartres.
Na de omvangrijke brand in 1210 legde bisschop Alberic de Humbert in 1211 de eerste steen voor de huidige
kathedraal die ontworpen werd door Jean d’Orbais en tot stand kwam onder leiding van bouwmeesters als Gaucher
de Reims en Bernard de Soissons.
In 1211 begon men in Reims met de bouw van de kathedraal. Ze zou er nooit uitzien zoals de mensen het toen
wilden. Daar zijn verschillende redenen voor. In 1233 werden de werken al stilgelegd, omdat de inwoners van Reims
vonden dat de bouw veel te duur was. Ze wilden niet langer dat al het geld van de stad naar de bouw van de
kathedraal ging. De werken lagen 3 jaar lang stil. Daarna begon men opnieuw, maar de plannen waren aangepast.
De kerk zou niet zo groot worden als men oorspronkelijk had gedacht.
In 1481 was er opnieuw een tegenslag voor de bouwers: een brand beschadigde het dak en de klokkentorens.
In de 16de eeuw was het geld helemaal op. Dat is jammer, want ze waren van plan nog 7 torens bouwen. Die zijn er
nooit gekomen. In 1515 was de kathedraal eindelijk af.
De bouw van de kathedraal duurde ongeveer driehonderd jaar, van 1211 tot 1516, waarbij gebruik gemaakt werd van
nieuwe bouwkundige technieken. Het beeldhouwwerk omvat meer dan 2300 werken, waaronder de beroemde Ange
au sourire die oker kleurt in de ondergaande zon.
De kathedraal is vooral beroemd door zijn sterke band met de koningen van Frankrijk. Vanaf het begin van de elfde
eeuw wordt de Kathedraal van Reims erkend als de enige kroningsplaats: niet minder dan vijfentwintig koningen van
Frankrijk werden er gekroond, van Lodewijk de Vrome in 816 tot Karel X in 1825. Op het voorplein van de kathedraal
herinnert het standbeeld van Jeanne d’Arc, het zwaard opgeheven naar de gevel, aan de kroning van Karel VII in
1429.
De Kathedraal van Reims was, behalve godshuis en gewijd oord bestemd voor religieuze handelingen, ook een
tehuis voor het volk. Het diende als verzamelplaats voor de gilden en werd gebruikt voor publieke bijeenkomsten.
Op het kerkplein boden kooplieden hun waar aan en op hoogtijdagen vonden er ceremonies plaats.
Dansen als hierboven beschreven zullen ook hier plaatsgevonden hebben, het kerkplein als centrale plaats voor
vaste rituelen als een Vastenavond of een springprocessie.
Bovendien is de kathedraal met het kerkplein als centrale plaats het verzamelpunt van de pelgrims die naar Rome
afreisden. Menig pelgrim zal hier letterlijk even zijn last afgeworpen hebben. Even vrij bewegen en dan is dans een
welkome afwisseling, voor hen en voor de bewoners van de stad om even te vergeten en los te laten.
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Beeldend - Kunst, religie en levensbeschouwing
In de middeleeuwen speelden de beeldhouwkunst en de architectuur een grote rol bij het uitleggen van God en zijn
verwachtingen van de mens. In elk onderdeel van het middeleeuwse leven was de goddelijke orde terug te vinden.
Vanuit die gedachte was alles wat door de mens werd gemaakt een weerspiegeling van Gods bedoelingen. Dat gold

Roosvenster in Reims

ook voor de kathedralen. Het roosvenster aan de oostzijde van een kathedraal wordt vaak gezien als de
architectonische vertaling van het goddelijke licht.
De Bijbel was verreweg de meest invloedrijke tekst in de Middeleeuwen. De teksten werden gelezen, bestudeerd,
belichaamd in de liturgie en afgebeeld in kathedralen.
De evangeliën verschaften de middeleeuwers verhalen en afbeeldingen voor de beeldhouwkunst aan de binnen en
buitenzijde van kathedralen. De Bijbel begint met de schepping en eindigt met het Laatste Oordeel en is vaak terug te
vinden in de timpanen boven de portalen bij een kathedraal.
Voor het ongeletterde volk werden de verhalen uit de bijbel afgebeeld. Iedereen wist waar de personen die werden
afgebeeld eigenlijk voor stonden en hoe je je als goed christelijk mens diende te gedragen. De christelijke traditie
heeft al vroeg de auteurs van de vier evangeliën verbonden met de vier dieren rond Gods troon uit Openbaringen
4:7. De evangelisten kregen symbolen Marcus-leeuw; Lucas-os; Mattheüs- man (engel) en Johannes- adelaar.

timpaan St Pierre Moissac 1100

Naarmate de kerkarchitectuur zich verder ontwikkelde, werd ook meer symboliek in de architectuur gelegd: naast de
kruisvorm van de kerk moest het koor en de apsis samen omgeven zijn door twaalf pilaren, wat de twaalf apostelen
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symboliseert. De vier pilaren aan de vier hoeken van de kruising staan voor de vier evangelisten. De strijd tussen
goed en kwaad in de mens was ook een geliefd onderwerp bij middeleeuwse steenhouwers en zie je ook in Reims
terug. Historische figuren (martelaren, lokale heiligen) en legenden worden ook regelmatig afgebeeld.
Symbolisch hoorde de kerk in de lengterichting Oost-West te liggen. Het deel waar het altaar stond, en waar de Mis,
het belangrijkste onderdeel van de rooms-katholieke eredienst wordt gehouden, diende aan de oostkant te liggen.
Het achterste deel van de kerk lag aan de westkant. In het Oosten komt de zon op, symbool van de Verrezen
Christus en de richting waar Jerusalem ligt. Aan de westkant van een kathedraal is de kant waar de zon ondergaat.
Boven het westportaal vindt men vaak afbeeldingen van het Laatste oordeel. De ondergaande zon staat symbool
voor de Apocalyps.

Het timpaan van het westportaal in Reims

De kathedraal van Reims
Het aantal beelden dat de kathedraal van Reims siert is het grootste van alle
kathedralen in Europa en ze wordt beschouwd als een belangrijk voorbeeld van
de middeleeuwse beeldhouwkunst. De heiligen en engelen van heroïsch
formaat staan helemaal vrij en zijn niet meer als reliëfs opgevat maar als
vrijstaande beelden met een eigen individualiteit. Ondanks hun geweldige
afmetingen en hun in zichzelf gekeerde gelaatsuitdrukkingen en houding ,
verzonken in meditatie of in stille communicatie met elkaar, zijn het menselijke
figuren.

De twee vrouwen in de Annunciatie, een typologische voorstelling uit de Bijbel. De
beeldhouwer zal zeker al bekend zijn geweest met klassieke beelden.
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De beelden aan het hoofdportaal zijn gewijd aan Maria. De gevelspits is voorzien van de kroning van Maria.
In het midden zien we Maria met het Kind, daaromheen de aankondiging, de visitatie en de opdracht in de tempel.

De kathedraal Reims staat bekend om zijn engelen. Eén engel in het bijzonder trekt ieders aandacht. Ze heeft een
glimlach die wordt vergeleken met de mysterieuze glimlach van de Mona Lisa. Deze lachende engel is het symbool
geworden van de stad Reims.
Er zijn meerdere lachende engelen in de verschillende portalen te vinden .

De Noordelijke gevel heeft drie portalen. Het rechter portaal is in Romaanse stijl uitgevoerd en behoort tot het oudste
gedeelte van de kerk.

6

Beeldend - Kunst en Esthetica
Architectuur

Sinds 401 heeft er een kerk gestaan op de plaats van de
Kathedraal. Nadat een brand in 1210 zijn voorganger
verwoestte, is aan de bouw van de huidige constructie
begonnen. Ondanks dat de bouw door onderbrekingen tot de
15 de eeuw duurde is er sprake van eenheid van stijl.
Verticaliteit en doorzichtigheid zijn kenmerken van de hoge
gotiek, en zichtbaar in Reims. Haast alle details zijn hoger en
smaller geworden dan men voorheen toepaste.
De luchtbogen zijn erg dun en hoog en een grote
hoeveelheid pinakels accentueert deze verticale oriëntatie.
De galerij met koningsbeelden is in Reims hoger geplaatst
zodat zij samen valt met de arcade van de derde verdieping.
Ook hier overheerst de verticale lijn.

Mogelijk zijn de verhoudingen het gevolg van afstemming
op de koninklijke ceremonies. Het grondplan wijkt in
verhouding af van wat normaal is. De lengte van het schip
is lang terwijl het koor wel breed is maar opvallend kort.
De hoogte van het schip is maar liefst 38 meter. De ruimte
is gevuld met licht dankzij de grote hoeveelheid glas in de
bovenmuren.

Beeldhouwkunst
De gotische beeldhouwkunst had een dienend karakter en
ondersteunde aanvankelijk de architectuur. De beelden werden
streng georganiseerd om het architectonische kader te
onderstrepen. Stijfheid was het gevolg. De starheid verdween
in de loop van de tijd. De beelden kregen een autonomer
karakter en oogden gracieuzer en beweeglijker. De taak van de
steenhouwers was echter niet uitsluitend esthetisch, maar ook
didactisch. Volgens een vast systeem van onderwerpen moest
hij zijn analfabetische tijdgenoten bekendmaken met de
verhalen uit de bijbel en de heiligen. In de regel werden
beelden beschilderd , ook de sculpturen aan de portalen.
(Polychromie).

Het exterieur van Reims is voorzien van meer dan 2300 beelden. De befaamde koningsgalerij bevat 56 beelden van
Franse koningen die 4.5 meter hoog zijn. In het midden is de doop van Clovis uitgebeeld. Opmerkelijk is het grote
aantal engelen. De Glimlachende engel is de bekendste. Het beeld bevindt zich boven het noordelijke portaal. Zijn
vleugels zijn uitgevouwen terwijl de houding bijzonder gracieus is. Het beeldhouwwerk van de noordkant van het
transept is ouder dan de beelden aan de façade.
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Gebrandschilderde vensters
Aan teksten van de heilige Dionysius ontleende Abt Suger
uitgangspunten voor de nieuwe gotische bouwstijl.
Het uitgangspunt in de geschriften was de gedachte dat God licht is.
Volgens Suger moest in kerkgebouwen dit goddelijke licht zichtbaar
worden. De aanwezigheid van de gekleurde gebrandschilderde
vensters met Bijbelse voorstellingen en heilige levens moesten de
ziel van de middeleeuwer dichterbij God brengen. De middeleeuwse
mens zag de vensters niet alleen als een verhaal, een plaatje, maar
als een netwerk van lijnen en gekleurd licht , die een mystieke
ervaring teweeg brachten. De kerk bracht hen dichter bij de
almachtige God.

De kathedraal van Reims stond tijdens de eerste wereldoorlog vanaf september 1914 praktisch permanent in de
vuurlinie. Stad en kerk kregen veel Duitse granaten te verduren. De kathedraal overleefde de oorlog, zij het zwaar
gehavend. De prachtige kalkstenen beelden waren aan puin geschoten. Het gebrandschilderde glas was zo goed als
totaal verwoest. Alleen het grote roosvenster bleef behouden. Het verhaal van de heilige maagd is er op uitgebeeld.
Ze is omgeven door apostelen en musicerende engelen.
Men besloot om de kerk te herbouwen en de ornamenten te restaureren waar mogelijk. Men had er voor kunnen
kiezen om ook het glas zoveel mogelijk in middeleeuwse stijl te reconstrueren. En dat is ook wat in de eerste jaren
van de herbouw, tot aan de Tweede Wereldoorlog, is gebeurd. Of er van het 15de-eeuwse gebrandschilderd glas
nog oude werktekeningen bestonden, zal niet het geval geweest zijn gezien de totale verwoesting. Het laatste raam
als traditionele reconstructie, de rozet in de zuidelijke transept, werd in 1980 opgeleverd. Intussen had men besloten
ook andere wegen in te slaan. De schilder Marc Chagall kreeg in 1971 opdracht om ontwerpen te maken voor een
drietal ramen in de centrale kapel van het koor, aan de achterzijde van de kerk. Het werk kwam in 1974 gereed, in
20ste-eeuwse stijl, maar in harmonie met het overige gebrandschilderde glas in de kerk.

Koning Lodewijk IX (Saint Louis) spreekt recht,

De doop van Clovis – raam van Chagall (detail)

een raam van Marc Chagall (detail).

8

Beeldend - Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht
Kunstenaar en opdrachtgever
Politieke rust en de opbloei van de handel, na eeuwen van relatieve stagnatie, zorgden ervoor dat de steden
groeiden. Kloosters vestigen zich steeds meer in deze steden en godsdienst werd steeds belangrijker voor het volk.
Dit was een goede voedingsbodem voor het bouwen van een kathedraal. De kerk was de grote opdrachtgever.
De kathedralen werden daarnaast vooral gefinancierd door rijke opdrachtgevers, om zich zo te ‘verzekeren’ van een
plaats in de hemel. Ook was een kathedraal een prestige object voor de stad en moest veel macht en weelde
uitstralen. De opdrachtgevers veranderden van abten naar bisschoppen, van naar prinsen naar de nieuwe klasse van
rijke kooplieden. Bouwverenigingen werden gesticht en ook die zorgden voor nieuwe gelden voor de bouw.
In ruil voor een financiële bijdrage kregen ze bijvoorbeeld een inscriptie, een altaar of kapel voor hun beschermheilige
of werden zij letterlijk afgebeeld in een van de gebrandschilderde ramen.
Bij het bouwen van een kathedraal was veel geld nodig. Baar geld bleef telkens het grote probleem.
Aflaten werden verleend door de kerk, dat leverde veel geld op. Daarnaast kwam er geld beschikbaar door giften
van gelovigen, vaak in speciaal daartoe geplaatst offerblokken, en testamentaire beschikkingen.
Kritiek op de gigantische bouwondernemingen bestond er wel. Beroemd is de uitspraak van Petrus Cantor, de grote
Parijse moraaltheoloog uit het eind van de 12e eeuw, die van een ziekelijke bouwlust sprak. Hij schreef dat de
opdrachtgevers moeilijk konden geloven aan een einde van de wereld. “Rezen de torens van hun kerken niet tot in
de hemel en reikten de fundamenten niet tot in het diepste van de aarde?” Hij was de mening toegedaan, dat men
door al die hoge bouwkosten, minder aalmoezen gaf aan de armen.
In Reims kwamen de eerste moeilijkheden tien jaar na het begin van de bouw. Paus Honorius III verleende aflaten en
vol ijver trokken de geestelijken, uitgezonden door het kapittel, het land door om gelden in te zamelen. Van deze
kwestie is iets meer bekend, omdat de bisschop van Laon, tevens assistent-bisschop van Reims, zich hierover bij de
paus beklaagde. De gang van zaken werd in een protestbrief precies beschreven.
Er was geld nodig om vakmensen te kunnen aantrekken.
Helemaal bovenaan stond de bouwmeester, hij was niet
alleen de architect, maar ook de opzichter en de
aannemer. Hij gaf leiding aan het werk en hield contact
met de opdrachtgever. Timmerlieden moesten eerst
karren en schuiten voor het vervoer van materialen
maken. Ook maakten zij gereedschappen, steigers,
platforms, hellingbanen en katrollen. Daarnaast was er
werk voor goudsmeden, houtsnijders, glazeniers en voor
vervaardigers van paramenten en handschriften. Er
schijnen ook er vrijwilligers onder de arbeiders te zijn
geweest.
In de Middeleeuwen was de ‘kunstenaar’ lange tijd een
ambachtsman die geen status had op grond waarvan hij
het zich kon permitteren zijn werk te signeren, de
prestatie van het individu was ondergeschikt aan de
prestatie van de gemeenschap.
Voor ambachtslieden gold dat men opklom van leerling tot
gezel om uiteindelijk, na het maken van een
‘meesterstuk’, meester te worden.
Afbeelding uit de Maciejowski Bijbel
waarschijnlijk omstreeks 1250 gemaakt.
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Politieke en economische macht
In de vierde eeuw kreeg Reims een bisschopszetel. Remigius (ca. 438-ca. 533, bisschop van Reims) kerstende
Clovis I (koning der Franken) in Reims. Clovis werd zodoende de eerste katholieke koning. Nadat hij gestorven was,
werd er een mythevorming op gang gebracht die hem van een wrede krijger in een befaamde heilige veranderde. Dit
proces werd in de negende eeuw door Hincmar, bisschop van Reims, voortgezet. In een tijd waarin kathedralen om
pelgrims wedijverden, was de door hem geschreven biografie over Clovis, waarschijnlijk bedoeld om de reputatie van
zijn kerk op te vijzelen en haar te verrijken. In zijn verslag bracht een witte duif (symbool van de Heilige Geest) een
flesje olie om Clovis bij zijn doop te zalven ,duidelijk een verwijzing naar Jezus’ zalving met heilige geest. Hincmar
legde zo een verband tussen Clovis, Reims en de monarchie. De legendarische fles werd later gebruikt voor de
kroning van Franse koningen.

De nok en dak van de kathedraal in Reims is versierd
met driepassen en Franse lelies, die eraan
herinneren dat hier de Franse koningen werden
gekroond

Tussen 1180 (Filips II) en 1825 (Karel X) hebben alle Franse koningen zich laten kronen in de kathedraal van Reims.
De eerste koning die in Reims werd gekroond was Lodewijk de Vrome, de zoon van Karel de Grote. Hij werd op 5
oktober 816 door paus Stefanus IV tot keizer gekroond.
.

Koningsgalerij kathedraal Reims
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Inleiding Dans
Eeuwenlang al hadden mensen hun goden vereerd in de dans. Nu men als christen door het leven ging, danste het
volk om God te eren. Een rond- of reidans in de kerk tijdens het zingen van een psalm was dus heel gewoon.
Mannen, vrouwen en priesters dansten vaak gezamenlijk, soms eerbiedig en ingetogen, maar meestal met een
razende levenslust. In feite waren veel heidense gebruiken in een christelijk jasje gestoken. Zo werd er met
Allerheiligen en Allerzielen op het kerkhof gedanst, tijdens het kerstfeest danste men met lichtjes, met carnaval
verkleedden mensen zich als dieren of als leden van de andere sekse. In de loop van de tijd echter begon de kerk
deze dansen te verbieden. Met kerkvader St. Augustinus als eerste tegenstander. De kerk neemt steeds meer een
dubbelzinnige houding aan ten opzichte van de dans. Aan de ene kant kon men via dans riten uitvoeren om God te
eren en zich spiritueel te zuiveren, doch, het fysieke aspect van dans wat lustgevoelens kon opwekken, werd als het
werk van de duivel gezien en daarom verwerpelijk. Zij zouden het leven van een puur en zuiver leven belemmeren.
Dansen waren zondig omdat ze de aandacht op het lichaam richtten, vooral op het verleidelijke lichaam van de vrouw
volgens geestelijken. Het lichaam was slechts het aardse omhulsel van de ziel. Toegeven aan lichamelijke
verleidingen zou de pure ziel, die van goddelijke oorsprong was, besmetten. Bovendien refereerden ze aan heidense
gebruiken, nog een reden om extatische dansen te laten verdwijnen. Toch was het dansen in de kerk moeilijk te
stoppen, ondanks de vele verboden van de Geestelijken en de dubbelzinnige houding van de kerk. Ondanks de
zondigheid van dans kon men via dans riten uitvoeren om God te eren en zich spiritueel te zuiveren.
Een manier om grip te krijgen op de dansles was ze temmen en ombuigen naar processies.

Dans - Kunst, religie en levensbeschouwing
Processie
Een plechtige, ceremoniële optocht waarbij het beeld van een heilige werd rondgedragen. Er vonden processies in
de kerk plaats, maar ook daarbuiten.
de
In Reims heeft het ritueel van de zalving en de kroning van koningen vanaf de 10 eeuw zich doorgezet. Zo zouden
voor de kroning Clovis en Clothilde en een hele kerkelijke hiërarchie in processie door Reims getrokken zijn, van het
paleis tot de kathedraal. In een kroniek wordt een beschrijving gegeven van de feestelijke versiering van de stad en
de
de kathedraal met kleurrijke vlaggen en geurige bloemen. Het ritueel van de zalving en de kroning is van de 10 tot
de
de 18 eeuw aan meer dan 30 Franse koningen voltrokken.
Ook de in 1920 heilig verklaarde Jeanne d’Arc heeft in een processie optocht de Franse kroonprins Karel VII naar de
kathedraal geleid zodat hij tot koning van Frankrijk gekroond kon worden. Het begeleiden van Karel VII gebeurde
vanuit een, door de Engelsen bezet Orléans. Deze stad en ook Reims moesten eerst bevrijd worden alvorens er tot
het begeleiden van de kroonprins en een kroning kon worden over gegaan. Dit waren 2 van de 3, in een visioen
gehoorde, opdrachten die deze dappere strijdster diende uit te voeren.

links: Jeanne d’Arc tijdens de kroning van Karel VII in Reims. Rechts: Standbeeld van Jeanne d’Arc
in de Kathedraal van Reims (Prosper d’Epinay, 19de eeuw).
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Labyrintdans
In veel kathedralen werd in de Middeleeuwen een labyrint op de kerkvloer aangebracht. Het stond symbool voor de
levensreis van een Christen. Pelgrims volgden die weg in gebed, als een symbolische reis naar Jeruzalem, waar je in
die dagen moeilijk echt heen kon reizen. Ook bij allerlei levensmomenten en gebeurtenissen als doop, belijdenis of
Goede Week, werd het labyrint gelopen of zelfs gekropen.
De bisschoppen dansten door het labyrint tijdens de paasdienst samen met de dekens en andere geestelijken
gevolgd door de pelgrims bij wijze van een paasdans om het geluk van de Wederopstanding als overwinning over de
dood te vieren. Bij het begin van de dans gaf de jongste kanunnik een grote bal aan de decaan of de bisschop. De
bal was zo groot, dat hij hem niet in één hand kon houden. Daarna danste men eerbiedig in een bestemt driedelig
ritme (Tripudium) door de gangen van het labyrint, waarbij de bisschop de bal steeds in de lucht gooide, hoger en
hoger. Duidelijk een beeld van de steeds hoger stijgende zon tijdens het voorjaar. De andere geestelijken volgden
hem in een lange stoet, terwijl ze allemaal de oude paaspsalm ”Victimae paschali laudes” onder begeleiding van het
orgel zongen.

De vloer van de kathedraal van Reims werd ooit gesierd door een labyrint
in de tegelvloer van het derde en vierde travee van het schip. Het werd in
1779 door een besluit van het kapittel vernield. Over het labyrint in Reims
was bekend dat in het centrum van het labyrint de namen van de
bouwmeesters waren vastgelegd, o.a. een architect genaamd Jacques
Cellier die rond 1585 een ruwe tekening van het labyrint had gemaakt.
De vorm verschilde van het labyrint in de kathedraal in Chartres en is
nergens anders te vinden, het heeft een achthoekige vorm met bastions
in de hoeken.

Dodendans
Ondanks de afwijzing van de kerk ontstond in de middeleeuwen een bijzonder verschijnsel: de dodendans. Deze
dansen vonden vaak plaats op het kerkhof, waar men als een soort bezwering woeste reidansen uitvoerden op de
graven. Men danste niet alleen maar maakte ook onbetamelijke gebaren en zongen even onbetamelijke liederen.
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Daarna trokken de dansers de kerk binnen, waar ze wat tot rust kwamen. Waarschijnlijk dreef een diepe angst voor
de dood de mensen tot deze duistere dansextase. Door in een rondedans te springen en te schokken op de graven
gaven ze lucht aan hun angst en daagden ze de geesten van de doden uit om ment hen te komen dansen.
De Danse Macabre (dodendans) werd een thema in de schilder- en dichtkunst. Je ziet op schilderingen uit deze tijd
vaak geraamten afgebeeld dansend met de treurig kijkende levenden van allerlei rangen en standen. De dood
maakte immers geen onderscheid tussen arm en rijk.
Men neemt meestal aan dat de danse Macabré(e) de liturgische dans of processie is die in het middeleeuws Latijn
chorea Macchabeorum werd genoemd. In het apocriefe Bijbelboek Makkabeeën (II, 12:38-46) zegt Judas
Macchabeus dat het nodig is te bidden voor de doden om hun zielen van zonden te bevrijden. Deze Judas, ook
e
vermeld als Judas Macabré (12 eeuw), gold in de middeleeuwen als een van de grootste helden uit de geschiedenis
en de kerk beriep zich op zijn uitspraak. Hetzelfde Bijbelboek (II, 7) bevat ook de legende van de zeven broers uit het
geslacht der Maccabeeën, die de een na de ander moesten sterven om hun trouw. Deze legende zou worden
uitgebeeld in de danse Macabré, waarin de dansers om beurten verdwijnen, om te tonen dat alle mensen moeten
buigen voor de dood.
De naam wordt ook wel in verband gebracht met de geslachtsnaam Macabré, die voorkwam in het grensgebied van
e
Frankrijk en Zwitserland in de 14 eeuw waaruit de eerste blijken van de danse macabre komen. De dichter van de
tekst bij de platen die de dans uitbeeldden, zou dan tot dit geslacht hebben behoord.
Enkele andere verklaringen hebben betrekking op woorden uit talen uit het Midden-Oosten. Zo is er verband gelegd
met Arabisch maqābir ‘begraafplaats’, meervoud van maqbar ‘graf’. Indien dit uit het Moorse Spanje overgeleverde
woord in verband zou hebben gestaan met de daar voorkomende dodendans, is het denkbaar dat het zou zijn
overgenomen in het Frans. Ook is gewezen op het Oudsyrische woord mekabreey ‘doodgraver’. De veronderstelling
is dat een daarnaar genoemde begrafenisrite van in Frankrijk wonende Syrische kooplieden samen met de benaming
door de Fransen zou zijn overgenomen.

DE ZONDEVAL (Adam en Eva) en de man in de preekstoel, die de toeschouwers woorden ter vermaning sprak,
vormden het begin van de dodendans. Worden vaak op muren van begraafplaatsen afgebeeld. De dodendans van
La Chaise Dieu (1480), hoewel nooit uitgewerkt, één van de meest indrukwekkende 3 muurvlakken van zijn tijd.

Dans - Kunst en esthetica
In de kerk danste men ter meerdere eer en glorie van God. De dans was ingetogen en devoot. Op het platteland
danste men vooral ter vermaak, maar ook ter bevordering van de vruchtbaarheid van de akkers en gewas én om een
rijk nageslacht te krijgen. Vaak uitbundig en erotisch. Omdat Reims in een vruchtbaar gebied ligt en economisch zeer
gunstig gelegen was heeft de dans er letterlijk zijn vruchten afgeworpen. Reims lag in het centrum van een
vruchtbaar bekken.
De adel danste om zich te tonen en te imponeren. Het aanvankelijk erotische karakter werd onder invloed van de
troubadours en minstrelen gestileerd, hoofs en onderhevig aan regels waarbij respect en verering tot uitdrukking
moeten worden gebracht.
In het naast de kathedraal van Reims gelegen Palais du Tau, werden de koningszalvingen afgesloten met een groot
banket. Hierbij was voor de gelegenheid ook adel vertegenwoordigd. Rondom de festiviteiten van de kroning was de
dans een onderdeel. In de dans buiten de kerk aapte de adel het boerenvolk in zekere zin na, alleen op een wat
meer hoofse en verfijnde manier.
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De gemakkelijke en functionele kleding van de boeren stelde hen in staat vrij en ongehinderd te bewegen, met veel
sprongen en ongecontroleerd. Les Danse Haute genoemd. Dit in tegenstelling tot de ingetogen dansen van de adel,
in choreografie en aan regels gebonden. Les Basses Danses genoemd, een statige processie waarin de dansers
allen dezelfde bewegingspatronen volgen met weinig of geen sprongen. Dat men niet wild tekeer kon gaan kwam ook
door de ongemakkelijke kleding en het onpraktische schoeisel van de elite. Een reden tot veel rustiger dansen en
weinig bewegen.

Dansnotatie
Voor het aangeven van danspassen gebruikten dansmeesters een lettercodering die onder het betreffende stukje
van de muzieknotatie werd geplaatst. Dit waren de beginletters van de namen die de passen droegen. Zo ontstond
de –S voor “simpel”, een enkelvoudige pas en de –r- voor “reprise”, een herhaling van een pas. De –R- was een
“revence”, ofwel “buiging”. Met de komst van de dansmeester kreeg de adel les in dans, etiquette, geometrie
(patroon in de dans), morele deugden (ziel) en ethiek. De rol van de toeschouwer in het theaterachtige display is de
beoordelaar, de danser wordt letterlijk bekeken door het publiek.
De dansnotatie van Michel de Toulouse bevat instructies op de Basse Dance, de beroemdste is van Domenico uit
1416, waarin de grammatica van de beweging is gebaseerd op 5 elementen van de dans: maat, gedrag, geheugen,
bewegen en lopen.

Rondedans in de open lucht op gezongen muziek.
Miniatuur van ca. 1350 met Guillaume de Machauts
“Reméde de fortune” (Parijs, Bibliotheque
Nationale).

De rondedans gold als symbool van goddelijke mysterie en de aardse mogelijkheid hieraan deel te nemen. De
gelovigen dansten deze dans in navolging van de engelen. De componist op de afbeelding is de bekendste van zijn
tijd met name vanwege de Notre dame de Reims.

Dans - Kunst en vermaak

Bron: ‘Vastenavond-Carnaval,
feesten van de omgekeerde wereld’.

14

Vastenavond
In het kader van bepaalde volksfeesten werd er ook gedanst: bijvoorbeeld tijdens vastenavond. Het woord
Vastenavond valt voor het eerst rond het jaar 1000. Dan verkleedden de mensen zich als narren, en gingen naar
straten en pleinen, waar ze dansten op de muziek die de muzikanten speelden, en op het ritme van hun eigen
ketelmuziek. De bedoeling was om zoveel mogelijk herrie en lawaai te maken: zo speelde men de nar. Een nar was
een symbool van de gekte. De nar had kompanen: de duivel en de wildeman. De reden van dit vermaak was, dat
men drie dagen lang feestvierde, waarbij de standenmaatschappij even wegviel. Dit vastenavondfeest vond plaats
voor het begin van de vastentijd en was toegestaan door de kerk.
De clerus begreep dat het “gewone volk” zo nu en dan een verzetje nodig had. Het leven was hard, de kerkelijke
wetten waren streng en om verzet hiertegen te voorkomen, kwam het vastenavondfeest als een soort uitlaapklep
goed van pas.
maker onbekend

Zo ongeveer alles was toegestaan. Vooral de geestelijkheid moest het dikwijls ontgelden. Zo werden er bijvoorbeeld
“nepmissen” opgedragen. Zogenaamde priesters voerden een parodie (lachwekkende vertoning) op de kerkelijke
eredienst op, waarbij na elk gedeelte het gehele kerkvolk een harde boer liet horen. Zij droegen daarbij maskers en
aten zwarte pudding en vette worsten op het altaar. In plaats van wierook werden schoenzolen verbrand. Of er
werden onzinnige liederen tegen elkaar ingezongen, waarna men zich de kerk uit haastte, omdat de laatst
overgeblevene zonder pardon de broek omlaag werd getrokken.

maker onbekend
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Ezelsmis
De ezelsmis maakte deel uit van het narrenfeest, dat tijdens de middeleeuwen werd gevierd tussen Kerstmis en
Driekoningen. Deze traditie van vermakelijkheden die de zonnewende van de winter markeerden, ging terug op
Romeinse gebruiken. De wereld werd op zijn kop gezet en de sociale rangorde omgekeerd: dienaars en meesters
verwisselden van rol, kinderen beeldden volwassenen uit, vaganten bespotten de kerkelijke hiërarchie met allerlei
godslasteringen. De nar kwam als bisschop verkleed de kathedraal binnen, terwijl hij achterstevoren op een ezel zat.

Narrenfeest: Spotten met de macht.
Het narrenfeest was een feest voor de
lagere clerus in het algemeen, zoals de
aalmoezeniers en de koor-griffiers. Voor
hen was dit feest een welgekomen
ontspanning, waarbij ze de heilige riten
opvrolijkten, dansten en de draak
staken met hun superieuren.
Er wordt op een verontwaardigde toon
in de kronieken verteld dat tijdens deze
narrenfeesten bij het altaar wordt
gedanst en gedobbeld, men offreert
elkaar daar 'zwarte puddingen'
(waarmee waarschijnlijk mest wordt
bedoeld), er wordt gekaart en gegeten,
terwijl men in het wierookvat probeert
een oude schoenzool in brand te
steken. Na afloop van dit spektakel
rijden de geestelijken op een (mest)kar
de stad rond, overal de omstanders aan
het lachen brengend 'met schandelijke
vertoningen en onzedelijk gezang.

Het narrenfeest, Pieter Bruegel circa 1526/1530.narrenfeest

Hij trok van dorpsfeest naar hofpartij: de Joculator of Speelman genoemd. Deze rondreizende artiest was een echte
allrounder. Hij zong en danste, maar kon ook acrobatische kunsten vertonen, toneelspelen en pantomime beoefenen.
In zijn zogeheten Handdans maakte hij verfijnde, expressieve gebaren met zijn handen. Deze handdans kunnen we
zien als een erfenis van de mimedansen uit de culturen van de Oudheid. De dans vindt zijn oorsprong in India via
Griekenland en het Romeinse Rijk, met de rondtrekkende mimen (groepen zangers, dansers en mimespelers) zijn
weg in Europa.

Kunst, wetenschap en techniek
De springprocessie
De gelovigen sprongen op de maat van muziek heen en weer. Volgens het principe van 'similia similibus curant'
hoopten ze juist door gekken na te doen, van gekte (ergotisme) vrij te blijven. Het springen geeft niet alleen
bescherming tegen ergotisme of tegen de ziekte van Echternach, epilepsie, ook het vee heeft er baat bij. Volgens de
legende werd, bij de dood van St. Willibrord in 739, het vee getroffen door een ziekte waardoor het zich doodsprong.
De boeren trokken springend ter bedevaart en het vee werd weer gezond. Zij beloofden om ieder jaar met Pinksteren
de springprocessie te herhalen. Zouden zij een keer overslaan, dan konden de koeien weer gek worden.
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Ergotisme of Antoniusvuur

Moderne naam, gegeven aan de ziekte die Ignis Sacer (heilig vuur) ofwel
“kriebelziekte” werd genoemd. Een in de middeleeuwen epidemisch voorkomende
ziekte die gekenmerkt wordt door tintelingen in handen en voeten. In ernstige gevallen
worden ledematen door afsterving zwart wat afstoting en ernstige misvorming tot
gevolg had. De ziekte ontstond door het eten van roggebrood, besmet met de
schimmel “claviceps”, gestoorde rogge. Het giftige alkaloïd dat de verschijnselen
veroorzaakt, heet ergotine.

ca 1105. Boekverluchtiging Graduale door Thiofrid van Echternach Frankrijk, Parijs, Bibliothèque Nationale

Sint Vitusdans
De naam Sint Vitusdans (chorea sancti Viti) werd voor het eerst gebruikt in de Middeleeuwen, toen na de grote
pestepidemie (1347-1350) een soort 'dansziekte' over heel Europa uitbrak. De ziekte werd slecht begrepen door
wetenschappers en geestelijken en allerlei mogelijke remedies en oorzaken werden aangewezen.
Toen in de Franse stad Metz de vitusdans uitbrak kregen katten daar de schuld van en werden in het openbaar
verbrand.
Een grote groep mensen begon te hallucineren en schokkende
bewegingen te maken, die vergelijkbaar waren met een dans. De
dans-episode eindigde in complete uitputting waarna mensen tot
de grond vielen en sommigen het leven lieten. De dansplaag
verspreidde zich in de daaropvolgende eeuwen door geheel
Europa. De demonische plaag zorgde ervoor dat de slachtoffers
van de ziekte een soort aanvallen kregen, waarbij ze konden
gaan schuimbekken, stuiptrekken en schreeuwen. De zieken
werden als gestoord bestempeld en door hun heftige
dansachtige bewegingen tijdens de aanvallen werd de ziekte
vernoemd naar Sint Vitus, de dansheilige.

Nadat de dansplaag in Duitsland voor het eerst in grote getale werd
waargenomen, verspreidde het naar onder andere Nederland, Frankrijk en Italië.
Door inzet van muzikanten werd gepoogd de insulten te laten stoppen, maar dit
had veelal een tegenovergesteld effect: de dansers werden alleen maar verder
opgejut. Andere pogingen waren het isoleren van de dansers en het gebruik van
exorcisme om de demonen die de ziekte zouden veroorzaken uit te drijven.
In Italië dacht men dat het door de beet van een giftige spin kwam, de tarantula.
Deze vorm van dansmanie of dansextase, Tarantisme genaamd, duurde tot de
de
18 eeuw. De beet zou een depressie tot gevolg hebben. Elders was men er
meer van overtuigd, dat het de toorn van God was.

Saint Vitus, from the Nuremberg Chronicle, 1493
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Muziek
Kunst, religie en levensbeschouwing
In de middeleeuwen had de kerk en het geloof een grote invloed. De liturgie, het geheel van tastbare vormen door
middel waarvan de mens in gemeenschap eer bracht aan zijn schepper, was in de middeleeuwen erg belangrijk. De
liturgie manifesteerde zich in twee afdelingen: de mis en het officie. De mis behoorde tot de kerk en was bestemd
voor alle gelovigen, terwijl het officie behoorde tot het kloosterleven en enkel bestemd was voor de kloosterlingen. De
mis had twee boeken waarin alles werd vastgelegd. In de graduale werden alle gezangen van de mis vastgelegd en
in de missale werden alle teksten van de mis vastgelegd. Ook het officie had twee boeken waarin alles werd
vastgelegd. In de antiphonale werden alle gezangen van het officie vastgelegd en in de breviarium werden alle
teksten van het officie vastgelegd.

De mis, bestemd voor de kerk, werd onderverdeeld in
het ordinarium, de vaste gezangen, en het proprium, de
wisselende gezangen afhankelijk van het kerkelijkjaar.
Samen vormen zij de gezangen van de mis.
Zoals bij de discipline beeldend is benoemd hoorde de
kerk in de lengterichting oost-west te liggen. Het deel
waar het altaar stond, en waar de mis, onderdeel van de
liturgie, diende aan de oostkant te liggen.

De opbouw van een mis

Bij het officie, bedoeld voor de kloosterlingen, stond het ora et labora, bid en werk, centraal. Dit hield in dat monikken
acht uur moesten werken, acht uur moesten bidden en acht uur moesten slapen. Het officie was de verzamelnaam
voor de dagelijkse opeenvolging van gebeden. De gebeden vonden op vaste tijden van de dag plaats. Men noemde
het daarom ook wel het getijdengebed. Het getijdengebed bestond voornamlijk uit de 150 psalmen vam Koning David
met daarnaast hymnen, kantieken en lezingen. Het getijdengebed bestond uit acht officies. De acht gebedsstonden
zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metten: gedurende de nacht.
Lauden: rond zonsopgang.
Prim: rond 06.00uur.
Terts: rond 09.00uur
Sext: rond 12.00uur
None: rond 15.00uur
Vespers: rond zonsondergang, rond 17.00 uur.
Completen: in de avond, rond 20.00 uur.
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De dagindeling voor de zomer en de winter waren verschillend.

Guillaume de Machaut was rond het jaar 1360 koorleider van de kathedraal van
Riems. Hij heeft de eerste meerstemmige zetting gemaakt voor het ordinarium van
een mis. Deze compositie noemde hij La Messe de Nostre Dame. La Messe de
Nostre Dame betekent letterlijk De Mis van onze Dame. Onderzoek naar, de in de
tenor partij gebruikte koraalmelodie, wijst uit dat de mis La Messe de Notre Dame
moet zijn gecomponeerd voor een Mariafeest. Denk hierbij aan de Maria geboorte,
Maria Tenhemelopneming of Maria lichtmis. De mis is gecomponeerd in 1363 en
voor het eerst in 1365 uitgevoerd in de kathedraal van Reims.
Guillaume de Machaut was een topfiguur uit de Franse Ars Nova: de nieuwe kunst
van de 14e eeuw. Hij maakte als een van de eerste een zogenaamde eenheidsmis:
een polyfone zetting van gezangen uit de christelijke misliturgie, waarvan
verschillende onderdelen niet los van elkaar stonden, maar inhoudelijk en vormelijk
met elkaar verwant waren. La Messe de Nostre Dame was een belangrijke mijlpaal
in de geschiedenis van de polyfonie.
Guillaume de Machaut
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Tijdens de Ars Antiqua, de oude kunst van de 12e en 13e eeuw, waren er vaste afspraken over tekstbehandeling. De
cantus firmus, een gregoriaanse melodie, werd als basis gebruikt. Deze cantus firmus was in elk onderdeel van de
mis hetzelfde. Dit zorgde ervoor dat de mis gecomponeerd werd als één geheel. Guillaume de Machaut hield zich
bezig met de Ars Nova, de nieuwe kunst van de 14e eeuw. Er kwam meer vrijheid, waardoor de muzikale stemmen
steeds onafhankelijker van elkaar werden. De mis La Messe de Nostre Dame was een belangrijke mijlpaal in de
geschiedenis van de polyfonie. La Messe de Nostre was de eerste vierstemmige mis. Het was een van de oudst
bekende mis, waarbij het ordinarium volledig vierstemmige zettingen bevat.
Via onderstaande links kunt u de muziek van de mis La Messe de Nostre Dame beluisteren:
Via onderstaande links kunt u de muziek van de mis La Messe de Nostre Dame beluisteren:

Kyrie: http://www.youtube.com/watch?v=1Y1O-BcZQwY

Gloria: http://www.youtube.com/watch?v=6rf5uAnoQYc

Credo: http://www.youtube.com/watch?v=LhC0dWcOA3M

Sanctus: http://www.youtube.com/watch?v=JcGQ4vgl0g8

Agnus Dei: https://www.youtube.com/watch?v=AKpexxzR4Ak

Ite missa est: http://www.youtube.com/watch?v=IhUNnxlWm_U
Via onderstaande link kunt u de volledige parituur van de mis La Messe de Nostre Dame bekijken:
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8a/IMSLP167815-PMLP114747-La_Messe_de_Nostre_Dame.pdf
In de bijlage vindt u de tekst van de mis La Messe de Nostre Dame.

Muziek - Kunstenaar, opdrachtgever, polieke en economische macht
Guillaume de Machaut

Guillaume de Machaut was een Franse componisten, kanunnik en dichter. Over het leven van Guillaume de Machaut
is weinig bekend. Zijn geboorteplaats en geboortedatum zijn niet met zekerheid vast te stellen. Hij was waarschijnlijk
geboren in Machault, gezien zijn achternaam, of in Reims rond het jaartal 1300 en gestorven in april 1377 te Riems.
Guillaume de Machaut heeft een oeuvre nagelaten dat groot, uniek, gevarieerd, hoogstaand en ontroerend is. Hij was
dé figuur van de 14e eeuw. Zijn invloed op de muziek is voor honderden jaren blijvend geweest. De belangrijkste
opdrachtgever in de middeleeuwen was de kerk. Guillaume de Machaut schreef de mis La Messe de Nostre dame
voor de kathedraal van Reims.
Guillaume de Machaut was naast componist en kanunnik bekend als dichter. Zijn werk als dichter was enorm. Zo had
hij vijftien teksten, die elk tot 9000 verzen lang waren en zo´n 280 gedichten, waarvan 200 ballades en 60 rondeaux
bekend onder de titel ´Loange des Dames´. Vele Fransen zagen Guillaume de Machaut eerder als een dichter dan
een componist, al was hij als componist niet weg te denken omwille van zijn scharnierfunctie tussen de
Middeleeuwen en de Renaissance. In Europa werd hij gezien als de belangrijkste componist van zijn tijd, die muziek
en poëzie leverde aan de grote hoven. Doordat Guillaume de Machaut een scharnierfunctie had tussen de
Middeleeuwen en de Renaissance stond hij tussen twee extremen: het conservatisme en de innovatie. Hij staat
tussen hen, die al hun inspanningen richten op het behouden van de tradities uit de vorige eeuw en hen, die vochten
voor nieuwe ideeën.
Omstreeks 1323 kwam Guillaume de Machaut in dienst bij Jan van Luxemburg, koning van Bohemen, als klerk en
schrijver. Samen met Jan van Luxemburg reisde Guillaume de Machaut veel rond. De ervaringen die hij opdeed
tijdens het reizen waren terug te lezen in zijn teksten. Nadat Jan van Luxemburg in 1340 door blindheid getroffen
werd, hield dit avontuurlijke leven van hen samen op. Guillaume de Machaut vestigde zich in Parijs en daarna in
Reims, waar hij kanunnik werd. In Reims wijdde hij zich aan de muziek en de dichtkunst. Guillaumde de Machaut
bleef in Reims kanunnik tot aan zijn dood in 1377. Machaut werd in 1377 bij zijn broer begraven, in het schip van de
kathedraal van Reims.
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Muziek - Kunst, wetenschap en techniek
Verzamelen van je eigen werk
Guillaume de Machaut besteedde de laatste jaren van zijn leven aan het nauwkeurig verzamelen en redigeren van
zijn oeuvre Livre ou je mets toutes mes choses, het boek waar ik al mijn spullen in verzamel. Doordat Guillaume de
Machaut zijn eigen werk ging verzamelen is er veel bekend over zijn werk. Het werk van Machaut was, van alle
middeleeuwse componisten, wellicht het meest compleet overgeleverd. Het verzamelen van je eigen werk ontstond
pas vanaf de 13e eeuw. Dichters begonnen met het verzamelen van hun eigen materiaal. Een voorbeeld van zo’n
dichter was Adam de la Halle.
Het bleef echter niet bij het verzamelen van je eigen werk. Guillaume de Machaut gaf zelf commentaar op datgeen
dat hij zelf aan het maken was of gemaakd had. Op deze manier kon men inzicht verwerven in zijn manier van
werken.

Guillaume de Machaut – Le live du voir dit
Oudere versie

Guillaume de Machaut – Le live du voir dit
Nieuwere versie

Ontwikkeling van de meerstemmigheid
De muziekgeschiedenis start vanaf de middeleeuwen, omdat muziek voor het eerst genoteerd werd vanaf de 7e
eeuw. De muziekgeschiedenis start met het Greogriaans, vernoemd naar paus Gregorius I de Grote (590-604). Deze
muziek is eenstemmig, bevatten Latijnse teksten, alleen vocaal, wordt door mannen en vrouwe gezongen, bevat
geen regelmatige maatindeling en kan op drie manieren uitgevoerd worden:
•
Solo
•
Responsoriaal
•
Antifonaal
Het gregoriaans stond volledig in dienst van het geloof. Zij wilden de geloofsgemeenschap in een stemming van
vroomheid brengen. Zoals hierboven genoemd bevat het gregoriaans geen regelmatige maatindeling. Het ritme werd
bepaald door de voordracht van de tekst. Wat betreft de toonhoogte maakt het gregoriaans gebruik van het
neumenschrift. Het neumenschrift is het begin van de muzieknotatie in de westerse muziek. Met kleine tekentjes
boven de tekst wordt de toonhoogte bij benadering aangegeven als een soort geheugensteun.
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De ontwikkeling van het notenschrift

Neumenschrift boven de tekst

Neumenschrift op twee lijnen inclusief tekst.

Neumenschrift op vier lijnen inclusief tekst.

Gregoriaans op vier lijnen met vierkanten noten.

Notenschrift op vijf lijnen met ruitvormige noten.

Notenschrift op vijf lijnen met bolletjets: huidige notenschrift.
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De meerstemmigheid begint zich langzaam te ontwikkelen. We starten bij het parallel organum.

Bij het parallel organum, zingt men in parallelle kwarten, kwinten of octaven. De eerste stem, de vox
principalis, zingt de oorspronkelijke gregoriaanse melodie, terwijl de onderstem, de vox organalis, op een
kwart, kwint of octaaf lager parallel mee zingt.

7



Bij het zwevend organum start met met een prime, secunde of terts en gaat men daarna weer
over in parallelle kwarten of kwinten. Naarmate men aan het einde van het stuk was ging men
weer naar een prime, secunde of terts. Er werd gebruik gemaakt van drie- en vierstemmigheid
door de stemmen een octaaf hoger te verdubbelen.



Bij het melismatisch organum, dat ontstaan is begin 12 eeuw, wordt de oorspronkelijke melodie nog steeds
gezongen door de eerste stem, maar deze gaat in lange tonen zingen. De cantus firmus of vox principalis
heeft nu de naam tenor, het aanhouden, gekregen. De tweedestem heeft nu de naam duplum, het dubbele,
gekregen en zingt boven de tenor in melismen.

e
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Bij het vrije organum maken beide stemmen verschillende bewegingen ten op zichte van elkaar. Zo kunnen
de stemmen zijdelingse bewegingen, tegenbewegingen en paralelle bewegingen maken. De cantus firmus
ligt in de onderstem.

Na het parallel organum, zwevend organum, melismatisch organum en het vrije organum ontstaat de ars antiqua.

Ars Antiqua (1150-1300)
Tijdens de Ars Antiqua vinden we een eerste hoogtepunt in de ontwikkeling van de meerstemmigheid. Belangrijke
componisten waren Leoninus (ca. 1159 - ca. 1201) en Perotinus (ca. 1160 – ca. 1220). De composities van Leoninus
waren 2-stemmige en later de composities van Perotinus 3-stemmig. Deze composities werden tijdens feestelijke
erediensten gezongen in afwisseling met de Gregoriaanse gezangen. Er werden nieuwe melodieën gecomponeerd
zonder tekst boven de lange tonen van de tenor. Deze nieuwe melodie kreeg een regelmatige ritmische voortang.
Deze ritmiek stond echter niet genoteerd met noten maar met behulp van modale ritmiek. Bij de Ars Antiqua ging
men uit van vaste afspraken over tekstbehandeling. In de muziek werd een Gregoriaanse melodie als basis gebruikt.
Deze basis melodie noemde men de Cantus Firmus.
e

In de 13 eeuw ontstaat het motet. Het motet ontwikkelde zich vanuit het melismatisch organum. Men voegde nieuwe
tekst toe aan het duplum. Het duplum werd dan ook motetus genoemd. Wanneer er een derde stem aan toegevoegd
werd met een eigen melodie en tekst, dan noemde men deze stem triplum. Iedere stem had dus een eigen tekst. Er
werden zowel wereldlijke als geestelijke teksten door elkaar heen gebruikt. De tenor bleef altijd de gregoriaanse
melodie behouden. Deze werd echter steeds vaker door een instrument bespeeld. Doordat het motet verschillende
teksten in verschillende talen kon hebben en doordat zangstemmen werden overgenomen door instrumenten verliest
het motet steeds meer zijn kerkelijk karakter.

Ars Nova (14e eeuw)
In de 14e eeuw ontstaat de Ars Nova. Een belangrijke componist was Guillaume de Machaut (ca. 1300 - 1377).
Tijdens de Ars Nova kwamen er een aantal vernieuwingen. Muzikale stemmen werden onafhankelijker van elkaar, er
kwam meer muzikale vrijheid, de maatindeling werd vastgelegd, er werden kleine notenwaarden gebruikt, het gebruik
van instrumenten nam toe en aan samenklanken werden tertsen en seksten toegevoegd, waardoor de muziek zich
losmaakte uit de statische muziekopvatting van de kerkelijke muziektheorie.
De belangrijkste vernieuwingen van de Ars Nova lagen vooral op het gebied van de ritmiek:
1. Het gebruiken van steeds kleinere notenwaarden.
2. Gebruik maken van tweedelige ritmes, “imperfect” genaamd, in tegenstelling tot de “perfecte” driedelige
verdeling van notenwaarden.
3. Het aanzienlijk complexer worden van ritmische structuren, wat zich uiteindelijk voortzet in isoritmiek.
Het motet blijft ook in de ars nova ontstaan. De muziek kreeg in deze tijd een twee- en driedelige maatvoering. De
composities kregen meer samenhang door uitwisseling van ritmische en melodisch patronen door alle stemmen
heen. Door de samenklanken van tertsen en sexten begon men een harmonisch gevoel te ontwikkelen.

De overgang van het vrije naar het gebonden ritme
In de middeleeuwen werd het Gregoriaans gebruikt door componisten om te experimenteren met meerstemmigheid.
Een gevolg is dat het componeren van meerstemmige gezangen meer eisen stelde aan de ritmiek. Het vrije ritme van
de eenstemmige gezangen kon niet gehandhaafd worden op het moment dat er meerdere lijnen tegelijkertijd

24

klonken. Na een periode van experimenteren met ritmische cellen ontstond de zogenaamde isoritmiek. Isoritmiek is
e
e
een vormeigenschap van motetten in de 14 en 15 eeuw. Een ritmisch patroon, talea, wordt onveranderlijk herhaald
in de melodie van de tenor, de color. Van de tenorpartij kan de toonhoogte verschillende, ongeacht het aantal keren
dat de talea in de color wordt herhaald. Guillaume de Machaut maakt veel gebruik van isoritmiek in zijn motetten.
Het oeuvre van Guillaume de Machaut omvat 23 motetten, waarvan 20 motetten gecomponeerd zijn in de
isoritmische structuur van de ars nova tijd. Verder kennen zijn werken een groot aantal wereldlijke werken: ballade,
rondeaux, lais en virelais. Daarnaast componeerde hij de vierstemmige mis La Messe de Nostre dame.
De Mis La Messe de Nostre Dame bevatte polyfonie. Polyfonie is gecomponeerde meerstemmigheid. Dit houdt in dat
er meerdere melodieën tegelijkertijd gezongen of gespeeld worden. Alle stemmen zijn gelijkwaardig. Dit zie je terug
in de partituur van La Messe de Nostre Dame.
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8a/IMSLP167815-PMLP114747-La_Messe_de_Nostre_Dame.pdf

Bijlage 1
Tekst: Guillaume de Machaut – La Messe de Nostre Dame
Kyrie
Kyrie eleyson
Christe eleyson
Kyrie eleyson.
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax
Hominibus bone voluntatis
Laudamus te
Benedicimus te
Adoramus te
Glorificamus te
Gratias agimus tibi
Propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus rex celestis
Deus pater omnipotens
Domine fili unigenite
Ihesu Christe
Domine Deus agnus Dei
Filius patris.
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Qui tollis peccata mundi
Suscipe deprecationem nostram
Qui sedes ad dexteram patris
Miserere nobis.
Quoniam tu tolus sanctus
Tu solus Dominus
Tu solus altissimus
Ihesu Christe
Cum sancto spiritu
In gloria Dei patris.
Amen.
Credo in unum Deum.
Patrem
Omnipotem
Factorem
Celi et terre
Visibilium omnium
Et invisibilium.
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Et in unum
Dominum Ihesum Christum
Filium Dei unigenitum
Et ex patre natum
Ante omnia
Secula.
Deum de Deo lumen de lumine
Deum verum de Deo vero
Genitum non factum
Consubstantialem patri
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
Et propter nostram salutem
Descendit de celis
Et incarnatus est de spiritu sancto
Ex Maria virgine
Et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
Sub pontio pylato
Passus et sepultus est
Et resurrexit
Tertia die
Secundum scripturas
Et ascendit in celum
Sedet ad dexteram patris.
Et iterum venturus est cum gloria
Iudicare vivos et mortuos
Cuius regni non erit finis.
Et in spiritum sanctum Dominum
Et vivificantem
Qui ex patre filioque procedit
Qui cum patre et filio
Simul adoratur et conglorificatur
Qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam
Et apostolicam ecclesiam
Confiteor
Unum baptisma
In remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem
Mortuorum
Et vitam venturi
Seculi.
Amen.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth
Pleni sunt celi et terra gloria tua
Osanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini
Osanna in excelsis.
Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem.
Ite, missa est
Deo gratias.
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Theater
Kunst, levensbeschouwing en religie

Tragedie en komedie
In de middeleeuwen was tussen het jaar 500 en 1000 theater verboden voor christenen. De reden hiervoor was dat
de onderwerpen die behandeld werden in de opvoeringen niet in overeenstemming waren met de ideeën van de
katholieke kerk.
De twee vormen van theater die op dat moment bestonden waren de tragedie en de komedie. De tragedie en
komedie vinden hun oorsprong in Griekenland. De tragedies die bewaard zijn gebleven, komen allemaal uit de vijfde
eeuw v.C. De grote tragedieschrijvers van die tijd waren Aeschoylos, Sphocles en Euripides. Bij de Tragedie was
kritische (zelf)reflectie op het leven een belangrijk onderdeel en ook kwam “het lot” voor in de stukken. Er werden
universele thema’s als liefde, jaloezie, verraad, wraak en dood behandeld, waardoor ze nu nog populair zijn en nog
vaak door toneelgezelschappen worden gespeeld. De kerk was tegen deze vorm van toneel, omdat het “lot” in strijd
stond met de kerk, God bepaalde namelijk alles, niet het lot.
De komedie was vaak seksueel getint en maakte de immorele kanten van de mens zichtbaar, wat er gebeurde in
deze theaterstukken was volgens de kerk zondig. Om die reden was deze vorm van theater ook verboden. De
komedies worden nu eigenlijk niet meer opgevoerd, omdat het verhalen waren over wat de mensen in het dagelijks
leven meemaakte. Dit dagelijks leven lijkt natuurlijk niet meer op dat wat we nu hebben en zijn de komische dingen
die de oude Grieken in de Komedies meemaakte nu niet meer zo grappig meer. Humor is namelijk erg tijdgebonden.

Het theater in die tijd blijft echter wel bestaan door onder andere straatartiesten en het heidens ritueel theater. Hier
werden improvisaties gedaan op vaste en voorgeschreven handelingen, teksten en gezangen bij katholieke feesten.
e
e
In de 9 en 10 eeuw werd dit ritueel theater aangepast zodat deze religieuze stukken vooral ter educatie en vermaak
opgevoerd konden worden. Ook veranderde de kerkmis van zang naar gezongen toneelstukken, wat zich
ontwikkelde naar de opkomst van het liturgisch drama.
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Het liturgisch drama
Theater is dus weer in de kerk gekomen, doordat de zang in
de kerk zich ontwikkelde naar gezongen toneelstukken. Een
voorbeeld hiervan is de tekst van de paastroop. Dit was in
het begin een precieze weergave van het Bijbelverhaal over
de opstanding van Christus uit zijn graf. Vervolgens werd de
troop uitgebreid met toneelspel. Zo werd er bijvoorbeeld een
scène aan toegevoegd waarin drie vrouwen specerijen
kopen van een marktkoopman. De reden om handelingen
toe te voegen was dat de taal waarin gezongen werd, de
Latijnse taal, niet door de gewone mens te verstaan was.
Deze gezongen toneelstukken werden liturgisch drama
genoemd.
Het liturgisch drama werd in de kerk of kathedraal
opgevoerd, waarbij priesters en koorknapen in de Latijnse
taal de Bijbelse verhalen opvoerden. Bij het liturgisch drama
was er eenvoudig in decor, acteren en de kostuums en het
speelvlak was het altaar.

Het Religieus toneel
Op een gegeven moment wordt het liturgisch drama zo
omvangrijk dat het zich buiten de kerk verder ontwikkeld.
Ook kwam de nadruk bij het Liturgisch drama op een
gegeven moment meer te liggen bij het toneel dan bij het
Bijbelverhaal en werd theater door de Paus verboden.
Buiten de kerk ontstaat het Religieus toneel. Het
mysteriespel was een belangrijke vorm van religieus toneel.
Hier werden allerlei Bijbelse verhalen verbeeld. Het passiespel, dat het lijden en de dood van Christus verbeeldde, is
er een afgeleide van.

Mysterie
Er wordt gezegd dat in Reims in het jaar 1400 een
mysterie is vertoond dat meer dan een week duurde.
Sommige dagen ging het spel bijna onafgebroken
door van de ochtend tot in de avond. In andere
dorpen waren zelfs mysteries die 40 dagen duurden.
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Theater - Kunst en vermaak
Spektakel op het plein
Het Religieus toneel breidde zich uit en het decor en de kostuums gingen een steeds belangrijkere rol spelen in het
geheel. De verschillende spelen (mysteriespelen, mirakelspelen) werden samengevoegd tot één geheel dat
verschillende dagen in beslag nam. Er waren afzonderlijke decors (mansiones of hueskens), al dan niet op een
verhoging, die werden opgericht om de uitgebreide voorstelling te kunnen uitvoeren. De decorstukken konden voor
verschillende scènes gebruikt worden. Wanneer het verhaal zich in Rome afspeelden, gebruikten men simpelweg
een bordje met “Rome” om aan te duiden dat daar de scene zich afspeelden.
Ook kwamen in die tijd steeds meer technisch verzorgde special effects. Duivels maakten veel kabaal en slingerden
vuur en rook in het rond en engelen vlogen door de lucht en maakten prachtige muziek. Ook werden blazen van
dieren met bloed gevuld zodat, wanneer er iemand op het podium werd neergestoken, dit erg realistisch leek. Het
publiek genoot volop van al het kunst- en vliegwerk, al was dit misschien meer vanwege het spektakel dan vanwege
de boodschap van het stuk.

Het decor voor het Passiespel van Valenciennes. 1547.De huizen staan in een rechte lijn. Je ziet de hel, een
martelkamer en een meer voor St Petrus

Theater - Kunst intercultureel
Theater in de volkstaal
Buiten de kerk was de opkomst van wereldlijk toneel. De komische figuur (de slechterik) leidt tot (her)intrede van de
volkstaal en volksgebruiken. In het Noorden van Frankrijk, waar Reims zich bevindt, is een traditie die zich
onderscheidt van de ‘rest van Frankrijk’. Een aantal ontwikkelingen in het Franstalig toneel van de middeleeuwen
e
ontstaan in de Noord-Franse steden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het wereldlijk drama in de 13 eeuw en het
rekken van passiespelen in meerdere dagen. In Noord Frankrijk kwam de emancipatie van het volkstalig toneel sterk
naar voren, want in daar wordt het eerste wereldlijk drama in de volkstaal uitgevoerd.
“De Confrerie des Bourgeois et des Jongleurs” speelt hierin een sleutelrol. Er ontstaat een bloeiend verenigingsleven
in samenwerking tussen burgers en “echte” literatoren, de jongleurs. De eerste klucht in het Frans, “Le garcon et
l’aveugle”, “De jongen en de blinde man”, is een stuk dat dateert van rond 1275 en komt uit Doornik. Het is een
wreed spel waarin een gore knecht (de jongen) een blinde belazert. Later werden er steeds meer stukken
geschreven in de volkstaal. De Latijnse taal kon immers bijna niemand verstaan.
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Taakverdeling & bronnen
Disciplin
es
Beelden
d

Bronnen
Petra
Banning
&
Liesbeth
Godrie

http://noemewv.nl/Kunstgeschiedenis/MIDDELEEUWEN/BeeldGotisch.htm
Bouwkunde BK1030 - Grote gotische kathedralen (college 6, deel 1 en 2) :
https://www.youtube.com/watch?v=k_OrwUTB2m0
https://www.youtube.com/watch?v=t5j2RF0O0Vo
Cangioli Paolo, De kathedraal van Reims, Atrium Cultuurgidsen.




Dans

Petra
Banning
&
Liesbeth
Godrie

Dael, van Peter, Tot lering en verering, Leampen , januari 1999
MarinusGout, Symboliek in Kathedralenbouw, Den Haag 2001.
Straus, Cees, Torens en spitsbogen, de ene weg omhoog –Cultuur-Trouw2001
Cantecleer geschiedenis van de oudste kulturen
Uitgever: Cantecleer 1976
Digischool http://oud.digischool.nl/ckv2
SLO danstijd ; http://danstijd.slo.nl/geschiedenis/middeleeuwen/
http://www.dbnl.org./tekst Literatuur Jaargang 9-dbnl
http://dansmaar.kunstkijker.org/periode_bekijken
Utrecht, Luuk, Van hofballet tot post-moderne-dans
De Walburg Pers Zutphen, 1988
de
de
Subdomein 1: Cultuur van de Kerk, van de 11 t/m de 14 eeuw.
Reader Cultuur van de kerk - Utrechts Stedelijk Gymnasium:
Beschikbaar via
:http://www.usgym.nl/vakken/Beeldende%20Vorming/1%20kerkcultuur/basisreader_kerk.pdf
De verandering van de visie op de mens in de dans :
Beschikbaar via : http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/diversen/68133-de-verandering-van-devisie-op-de-mens-in-de-dans.html

Theater

Muziek

Liz
Silverenberg
&
Silke
Jansen
Liz
Silverenberg
&
Silke
Jansen

http://www.lambo.nl/sites/lambo.nl/files/product_files/h-kerk_voorbeeld.pdf
http://www.dbnl.org/tekst/dijk002spel01_01/dijk002spel01_01_0006.php
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/middeleeuwen/literatuurgeschiedenis/lgme052.html
http://www.dbnl.org/tekst/dijk002spel01_01/dijk002spel01_01_0006.php

Bladmuziek:
http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8a/IMSLP167815-PMLP114747La_Messe_de_Nostre_Dame.pdf
Tekst:
http://www.medieval.org/emfaq/composers/machaut/mass.html
Geluidsfragmenten

Kyrie: http://www.youtube.com/watch?v=1Y1O-BcZQwY

Gloria: http://www.youtube.com/watch?v=6rf5uAnoQYc

Credo: http://www.youtube.com/watch?v=LhC0dWcOA3M

Sanctus: http://www.youtube.com/watch?v=JcGQ4vgl0g8

Agnus Dei: https://www.youtube.com/watch?v=AKpexxzR4Ak

Ite missa est: http://www.youtube.com/watch?v=IhUNnxlWm_U
http://www.muziekbus.nl/muziek/guillaume+de+machaut.html
http://www.amuz.be/sites/default/files/downloads/pb_2012-10-26_psallentes.pdf
http://www3.artez.nl/musictools/muziekgeschiedenis_new/middeleeuwen/download/lurving_
middeleeuwen_hofcultuur.pdf
http://static.digischool.nl/mu/leerlingen/geschiedenis/middeleeuwen/meerstemmigheid.htm
http://psallentes.com/2012/10/24/26%E2%80%A210%E2%80%A212-antwerpen-bmachauts-messe-de-notre-dame/
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