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haast napoleontische, zelfs hideriaanse wijze kwistig valse slogans van de
volgende strekking rondstrooit.
,,Wij maken geschiedenis", of: ,,wij, en wij alleen, componeren muziek van
en voor deze tijd", of: ,,een atomische tijd waagt een atomische muziek", of:
,,de techniek vordert met reuze sprongen, het is absurd als de muziek zich
blijft bedienen van verur& *tdrr.-kn".
Serieuze ai$sstpogingEa v,rden %lfs als het ware gesaboteerd (zie het
rurrxrcr in lff.L!§ rmdm de f,assder rede van prof. Fr. Bltrme: Was ist

Musft).
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Voorbeeld Í

geslaagd werkstuk tegen, waarin heden en verleden op harmonische wijze
Welnu, de Messe Solennele van Jean Langlais in mijns inziens
een dergelijke compositie. In verscheiden opzichten, tonaliteit onder andere,
is de rnis traditioneel, maar qua klank is zii beslist ook hedendaags. Waar
schuft nu precies het ,,hedendaagse" (om het Ielifke woord nog maar eens
te gebrEieed van Langlais' Messe Solennele in? Dit in woorden te verduid"lii*ea uxt @n omslachtig betoog \.ergen. Liever wil ik trachten de muzikale
en bcànische ryites van Messe Solennele te beschriiven. Daaruit zal, naar
ik hoop, het hedendaagse karakter eryan vanzelf bliiken.
H€t cgel B alb€n in de tussenspelen zelfstandig behandeld. Bij de koorgededh seeelt hct orgel meestal met de zangstemmen, waar nodig harmonisÀ aangevuld, *. f,nige voorbeelden van orgelakkoordformaties volgen
nu (zie voorbeeld f en 2).
samenga.Írn.

67

--t-D-

--5,*^

Voorbeeld 2

goed zingbaar.geschreven' nu
De zangstemmen zijn over het alSryeeS zeer
gehele Gloria' aanzetten
bijna
rrie'gedetlte
(ondér andere

;;r;;Ë;

Asnus Dei) dan weer

U"iÀfït"

(o'der anderé Christe' gedeelte Sanctus)'

ooi *"1 ,rri.ono of in octaven (Benedictus)' -mede te delen,
om ieder misverstand à """.Lr*"" is het wellicht van belang
in octaven, alt
gaan
bas
dat met heterofonie hier bedoeld wordt: sopraan en
en tenor zijn vulstemmen (zie voorbeeld 3)'
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Een soepele ritmiek verkreeg de componist onder andere door veelvuldige

maatwisseling, hetgeen intussen niet zeggen wil, dat maatwisseling een
conditio sine qua non is voor een soepele ritrniek.
Voor ieder deel is een basistonaliteit duideliik vast te stellen. Kyrie: a mineur,
Gloria: d dorisch, Sanctus en Benedietus c maieur, Agnus Dei: a mineur met
sptleningen ean a«lele modl Het Kyrie begint met 10 maten orgel"rrp"1"
inleiding (zb voorbeeld f) yaaft het hoofdthema van dit deel (eerste twee
pedaahaten) ge€ryoseeÍd w'rdt. I'n bet kmr teedt het hoofdthema dan vijf
maal achtereea in de hc q (*eeds in a mineur), daarna eenmaal in de
bas een tom hger. Sqràan en ah omspelen in vrr- contuapunt het tlema.
Christe is goeddee& hAer,ofiom gez* (voorbeeld 3), waarna in Kyrie het
hoofdthema, doch nu in pmpeuzer gestalte, weer een grote rol gaat spelen.
Het meest interessante en ook het meest polyfone deel is wel het Gloria. Op
een ttrema van viif maten (zie voorbeeld 4)
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Voorbeeld 4

wordt een strenge fuga-expositie f conbasubject geëxposeerd. Onderscheiden
elementen uit het thema worden op velerlei vernuftige manieren minder of
meer streng fu h Gbria verder verwerkt. De orgeltussenspelen zijn weer gebouwd op elementen van het
meest van al op de laatste trv-ee
maten hhrvan (zb voorbeeld 5).

Voorbeeld 5

Naar mijn gevoelens verleent de geschetste, zeer kundige hantering van de
contraprmttechnieken het Gloria een fraai gesloten vormeenheid. In het
Sanctus ligt ha hoofdac,cent van de expressie en het muzikale gebeuren
in het orgel (zie vmrbeeld 6).
De terugkeer van het orgeltlema bij Pleni sunt coeli (unisone koor) en aan
het slot van Hosanna, mÍ§t weer voor een hechte vormgeslotenheid.
Sopranen en alten zingen in Benedictus een tamelijk eenvoudige melodie in
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Voorbedd 6

octaven, begeleid door kinder$k aandoende tertsen-, kwarten- en kwintenparallellen in het orgel (zie voorbeeld 7).
öok de orgelvoor- en tussenElelen ziin op soortgelijke parallelgangen gebaseerd. Het Hosanna is nagenoeg geliik aan het Sanctus-Hosanna'
Met het Agnus Dei weet ik oi"t goed raad. Het typische openingsorgelthema
met zijn verschuivende pedaalac'centen is ritmisch wel interessant maar mijns
inziens weinig muzikaal (voorbeeld 8)'
Ook de kooriettingen illluo, hoe bekwaam ook geschreven, nie! recht goed
klinken. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat, in vergelijking met de
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Voorbeeld 7

andere delen van de mis, het Agnus Dei meer vervaardigd dan gevonden is.
Tekstplaatsingen en accentbehandeling tonea a,n, dat de omponist soms een
andere, wellicht meer gallische instelling ten aanzien van dit probleem
heeft dan wij.
Tenslotte zij vermeld dat Jean Langlais (geboren 1907) leerling van Dupré
en Dukas, als praktisch kerkmusicus de opvolger aan het St.-Clotilde-orgel
van C. Frank en Ch. Tournemire is.
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Voorbeeld 8

oFFtclËLE MEDEDELINGEN OVER AANMOEDTGTNGSPRUZEN
EN OPDRACHTEN VOOR KERKMUZIEK z'IE BLZ. 39.

