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Christmas Carol 
 
Ons kerstconcert zal plaatsvinden op 18 december 2009. Daarbij werken we samen met het 
Orpheus Ensemble. Zowel KNA als het Orpheus Ensemble nemen ieder een deel van het 
programma voor hun rekening. KNA heeft gekozen voor een gevarieerde bijdrage: naast 
Messe Bréve van Charles Gounod en The Mount of Three Lights van Bohuslav Martinů 
zullen enkele Christmas Carols ten gehore worden gebracht, niet de geijkte meezingers, 
maar carols, die gerekend worden tot het klassieke Angelsaksische erfgoed. Reden genoeg 
om eens in het verschijnsel Christmas Carol te duiken. 
 
Wat is eigenlijk een Christmas Carol 
Vaak wordt de carol geassocieerd met A Christmas Carol (1843), het beroemde boek van 
Charles Dickens. In dit kerstverhaal wordt de vrek Ebenezer Scrooge in de kerstnacht 
bezocht wordt door 3 geesten, die hem de levensspiegel voor houden. Waar het hier echter 
om handelt zijn de Engelse kerstliederen en hun achtergrond. Qua sfeer horen  Dickens, 
kerst en kerstliederen wèl bijelkaar. 
 
Een Christmas Carol, ook wel Noël genoemd, is een lied, waarvan de tekst in het teken staat 
van de kerst- of de wintertijd in het algemeen. Traditioneel worden carols gezongen in de 
periode voor kerst ter gelegenheid van de geboorte van Christus. Carol en kerstlied zijn 
symoniemen, maar het karakter van de Engelse carol is nogal afwijkend van het kerstlied 
zoals wij dat kennen op het vasteland van Europa. Wist u bijvoorbeeld dat in veel pubs in 
North Sheffield en North Derbyshire in de kersttijd “community Carol singing” plaatsvindt. Dit 
merkwaardige verschijnsel staat bekend als “The Sheffields Carols”.  Mocht u in de kersttijd 
in de buurt zijn, duik dan eens een pub in! 
. 
Historische achtergrond 
De traditie van Christmas Carol is diep geworteld in het Britse Koninkrijk; ze gaat terug tot in 
de 13-de eeuw. De carol heeft steeds meer een eigen stijl aangenomen, die zo typisch is 
voor de Angelsaksische cultuur. In die zin is de carol duidelijk anders dan de kerstliederen in 
andere Europese landen. Aanvankelijk waren carols volksliederen die zowel tijdens het 
oogstfeest als tijdens de kerst werden gezongen. Na verloop van tijd werden de carols ook in 

de kerk gezongen en werden ze steeds meer toegespitst 
op de Kerst. Na de Reformatie nam de populariteit van 
de carols af, vooral in de landen waar het Protestantisme 
domineerde. Opmerkelijk, daar de bekende hervormer 
Martin Luther een uitgesproken voorstander van 
kerstliederen was. Op het platteland bleven ze populair. 
In de 19-de eeuw herleefde in de steden de 
belangstelling weer. 
 
In 1833 werden in Engeland voor het eerst carols 
gepubliceerd, en wel door William B. Sandys in zijn 
songbook ‘” Christmas Carols Ancient and Modern”. Het 
songbook bevatte o.a. "God Rest Ye Merry, Gentlemen", 
"The First Noel", "I Saw Three Ships" en "Hark the 
Herald Angels Sing". Een groep componisten, 

waaronder Arthur Sullivan, spanden zich in om de populariteit van de carols te verhogen. Uit 
die periode stammen evergreens als  "Good King Wenceslas" en "It Came Upon the 
Midnight Clear", geschreven door resp.  Edmund H. Sears en Richard S. Willis. 
 
Vandaag de dag worden regelmatig carols gezongen tijdens kerkdiensten. Hoewel sommige 
composities (bijv. “White Christmas” van Irving Berlin) duidelijk niet religieus zijn, worden ze 
meestal toch als carols beschouwd. Een merkwaardig voorbeeld hiervan is het 16-de 



eeuwse lied "A Bone, God Wot!", dat als carol te boek staat, maar in wezen een drinklied is. 
Het valt trouwens niet mee om onderscheid te maken tussen een carol en een kerstliedje. 
Om gezongen te kunnen worden door een kerkkoor of amateur straatzangers moet een lied 
een redelijk snel ritme hebben. Om die reden valt strikt genomen "White Christmas", niet in 
de categorie carols, terwijl de country song "Blue Christmas" van Elvis Presley dat vanwege 
zijn stevige beat wel doet! Om een echte carol te zijn moet het lied deel uitmaken van het 
repertoire van een groot aantal koren, en dat doet deze laatste song nu juist niet. In de 
Concise Oxford Dictionary is een wat bredere definitie opgenomen, t.w.: een carol is een 
religieus lied verbonden met het kerstfeest. En daar houden we ons maar aan! 
Carols zijn vaak gebaseerd op middeleeuwse notenschema’s, waardoor ze hun typische 
klank krijgen, die als vanzelf de knusheid van de donkere dagen voor Kerst oproepen. Van 
de carols “Personent hodie” en “Angels from the Realms of Glory” is bekend dat ze stammen 
uit de Middeleeuwen. Veel carols komen trouwens uit lang vervlogen tijden. Dat neemt niet 
weg dat ook in de 20ste eeuw er carols werden gecomponeerd. In dit verband mag de naam 
van Alfred Burt niet ontbreken. Zijn carols worden gezongen in zowel kerken als in het 
openbaar. 
 
Christmas Carols in de liturgie 
Pas  in de 2de helft van de 19-de eeuw 
drongen de carols door tot in de kerk. Het 
beroemde songbook “Hymns Ancient and 
Modern” (1861 – 1874), bevatte o.a.  "Joy 
to the World" (Isaac Watts), “Hark! The 
Herald Angels Sing” en zelfs het uit 
Oostenrijk overgewaaide “Silent Night”. 
Aan de laatste twee liederen zit trouwens 
een stukje geschiedenis. 
 
Charles Wesley schreef de teksten voor 
een 3-tal carols, waarvan de bekendste 
oorspronkelijk de titel “Hark! How All the 
Welkin Rings” was getiteld. Later werd de titel gewijzigd in “Hark! The Herald Angels Sing”. 
In 1840 schreef Felix Mendelssohn een cantate, die door William H. Cummings werd 
bewerkt, zodat de tekst van Wesley erin paste.  
 
Zoals bekend komt Stille Nacht uit Oostenrijk. In 1871 werd het voor het eerst in het Engels 
vertaald in “Silent Night” en gepubliceerd in een Methodistisch liedboek. De oorspronkelijke 
tekst werd in het Duits geschreven door Josef Mohr. De Oostenrijkse componist Franz 
Gruber schreef de melodie. Stille Nacht werd voor het eerst opgevoerd in de St. 
Nikolauskerk in Oberndorf (Oostenrijk) op Eerste  Kerstdag in 1818. De tekst was door Mohr 
al in 1816 geschreven, maar op kerstavond 1818 vroeg Mohr aan Gruber om 
gitaarbegeleiding te maken bij de tekst. Waarom specifiek om gitaarbegeleiding werd 
gevraagd is tot op de dag van vandaag onduidelijk. De meest gebruikte verklaring was dat 
het orgel van de kerk kapot was, volgens een populaire versie doordat muizen van de balg 
hadden doorgeknaagd. Maar misschien wilde Mohr gewoon een anders klinkend lied 
Volgens een andere anekdote raakte het lied, nadat het in 1818 eenmalig was opgevoerd, 
zoek en werd het pas in 1825 door een orgelreparateur teruggevonden. Dit verhaal berust 
zeer waarschijnlijk niet op waarheid, omdat zowel Mohr als Gruber in het begin van de jaren 
1820 met variaties op Stille Nacht kwamen. 
 
 
 
Vroegere carols 
In de negentiende eeuw herontdekten verzamelaars oude carols die zich in musea 
bevonden. Volgens de Encyclopedia Britannica zijn er toen zeker 500 gevonden Veelal ging 



om wensliederen, soms hadden ze een religieus karakter, meestal in het Engels, een enkele 
keer half Engels, half Latijns. Daar de meeste mensen geen Latijn verstonden, moeten deze 
liederen geschreven zijn voor kerkzangers of mogelijk voor de hogere kringen, zoals aan de 
Koninklijke hoven. "The Boar's Head" is het beroemste voorbeeld van zo’n carol, die vanaf 
1607 werd gezongen in de Christ Church in Cambridge. De traditie om buiten de invloed van 
de kerk carols te zingen werd in het begin van de 19-de eeuw het best beschreven in de 
roman "Under the Greenwood Tree" van Thomas Hardy's (1872). In England en in andere 
landen zoals Polen (kolędowanie), Roemenië  (colinde) and Bulgarije (koledari), is er van 
oudsher een sterke traditie van Christmas Caroling, waarbij groepjes zangers van huis tot 
huis gaan om hun kerstwensen zingend over te brengen, waarvoor ze meestal worden 
beloond met wat geld, eten of drank. Vergelijk het maar met Rommelpotten en Sint Maarten. 
 
Het zingen van carols in de kerk is ingesteld in 1880. Daarbij werden de wensliedjes 
nadrukkelijk buitengesloten. Kort daarvoor, in 1878, startte het Leger des Heils onder leiding 
van Charles Fry met de traditie kerstliederen op straat te gaan zingen, waarbij de begeleiding 
werd verzorgd door een brassband. Carols kunnen door individuele zangers, groepen en 
koren gezongen worden. De meeste kerken organiseren vaak aparte diensten, waarin 
kerstliederen gezongen worden, gecombineerd met de schriftlezing van de geboorte van 
Christus.  In Engeland zijn deze diensten vaak gebaseerd op het beroemde Festival of Nine 
Lessons and Carols, zoals dat traditioneel jaarlijks wordt gehouden op King’s College in 
Cambridge.  
 
Christmas Carols in de klassieke muziek 
In de Klassieke Muziek speelt de Carol slechts een bescheiden rol. Ralph Vaughan Williams 
componeerde in 1912 “Fantasia on Christmas Carols”, terwijl Victor Hely-Hutchinson in 1927 
met “Carol Symphony” kwam. Ook Benjamin Britten begaf zich op dit pad met zijn ‘”A 
Ceremony of Carols (for choir and harp)”, 1942. Tenslotte mag het gedicht “In the Bleak 
Midwinter” van Christina Rossetti niet onvermeld gelatin worden. Het werd door o.a. door 
Gustav Holst (1905) en Harold Darke (1911) op muziek gezet. 
 
 
Fred van Os 
 
http://www.youtube.com/watch?v=c3YqcaoeVBY Personent Hodie 
http://www.youtube.com/watch?v=W-
pb456fN20&feature=related 

Angels from the realms of glory 

http://www.youtube.com/watch?v=KJVXpPOijC0 Fantasia on Christmas Carols, Ralph 
Vaughan Williams 

http://www.youtube.com/watch?v=e0zwSOIxry8 A Ceremony of Carols, Benjamin Britten 

http://www.youtube.com/watch?v=Awi0o0OHhsM In the Bleak Mid Winter 

  

 


