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FRANK MARTIN: MIS VOOR TWEE
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af, want hij moest dat werk schrijven voor alle mensen en het was hem gewaagd van buitenaf. Dit is'In Terra Pax'geworden.
Daarna heeft hij vele audere religieuze werken geschreven, eerst 'Golgotha'
(1948), dat al sinds vele jaren in hem rijpte. Daarna 'Pseaumes de Genève'
(1958), 'Le Mystère de la Nativité' (1959), toen 'Pilate' (1964), en daarna
het 'Requiem' (1972) dat bij zijn première in de kathedraal van Lausanne in
1973 onder mijn man's leiding zéér diepe indruk maakte. Tenslotte schreef
hij iu 1974, tot tien dagen voor zijn dood, de Cantate 'Et la Vie I'emporta'."
Algemeen wordt aangenomen dat de geheel eigen stijl van Frank Martin zich
voor het eerst duidelijk manifesteerde in het kameroratorium ,,Le vin herbé"

uit

1941. De invloeden van met name Dalcroze, C. Franck, de franse impressionisten en de dodecaphonie, acht men eerst dan gesublimeerd tot de eigen
klauktaal van Frank Martin. De toen nog niet bekende Mis bewijst, dat die
eigen stijl zich wel degelijk reeds veel eerder, nl. in de twintiger jaren maniÍesteerde, zij het dat toen van e.€n dodecaphone invloed uit de aard van de
zaak nog geen sprake kon zijn. Wellicht is juist het bezig zrl-n met religieuze
muziek, buiten overwegingen van strikt-esthetische aard om, de ware voedingsbodem geworden van Martin's geheel eigen stijl.
Tot en met het Benedictus werd de Mis in 1922 geschreven. Zeven jaar later,
in 1929, ontstond het Agnus Dei. Zelf vond de componist dat er enig stijlverschil lag tussen het Agnus Dei (het stellig onbetwiste hoogtepuut) en de
rest van de Mis. Maar vanaf het al Íascinereude Kyrie, klimt in de volgende
delen de intensiteit, de religieuze én de muzikale zeggingskracht op naar de
weelderige, bepaald niet alledaagse en toch ingehouden klank van het Agnirs
Dei. Wat in het laatste deel tot volle wasdom komt, is soms wat verborgen,
soms al ver uitbottend reeds aanwezig in de vorige delen, zodat een onbevangen toehoorder het vermeende stijlverschil niet of nauwelijks waarneemt,
Polyphonie en homophonie wisselen elkaar op zinvolle wijze af. Van enkele
compact-homophone passages volgen twee voorbeelden (vb. 1 en vb. 2). Ter
besparing van ruimte zijn alle voorbeelden hier op vier balken genoteerd.
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De meer polyphone gedeelten hebben een z6 bewogen en lange adem. en bezitten en ,O br"de melodische welving, dat slechts in uitvoerige voorbeelden
bedoelde passages goed tot hun recht zouden komen.
In ritmisch opri.hi ir de muziek zeer gedifferentieerd. Hoe kan het ook anders, gezien àe relaties die Frank Martin in zijn eerste periode met de Dalcroze-ritmiek gehad heeft.
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Een andere opvallende karakteristiek in de schrijfwijze is het veelvuldig geb*it ,rro getilt bliivende gedeclameerde, dan wel langliggende accoorden in
koor II, wa-artógen koor I melodisch tegenspel geeft, hetzij unisono, hetzij in
parallelle samenklank-bewegingen. (vb. 3)
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De accoord-verbindingen verlopen meestal niet functioneel in de traditionele

zin. De totaalklank is daardoor goed herkenbaar maar geeft toch een yerra§send nieuwe indruk. (vb. 5)
Het behoeft wel geen betoog dat de fijnzinnige, van een aristocratische geest
getuigende partituur aangemerkt kan worden als één van de hoogtepunten uit
de mis-literatuur van deze eeuw. Hoewel zeer goed zingbaar, eist deze dubbelkorige a-cappella mis natuurlijk wel een ruimbezet en goedgeschoold koor.
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KORAALMOTETTEN VAN GOTTFRIED AUGUST HOMILIUS

eerste uitgaven onder redaktie van Dr. Jack Pilgrim
. Siehe, O Mensch auf Gottes Gilte; gem' koor en b'c',HU 2712
. Siehe, des Herren Auge siehet auf die; gem. koor en b'c', HU 2713
o Der Herr ist mein Hirte; gem. koor en b.c., HU 2714
Nieuw voor gëmengd kooÍ

Monteverdi - Lasciate mi morire, HU 2731 ; Piet Rippen, Lof van Jubel'
HU 2722i Jan Vermulst, Jan Broeder, HU 2705
Nieuw voor mannenkoor
Jan

Vermulst, lk zag Cecilia komen, HU 2723;Wim H' Thijse, Ballade'
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2721

Nieuw voor vrouwenkoor
Monteverdi, Surgens Jesus, HU 2715; Schumann, Schmucket die Stufe
(uit ,,Paradis u. d. Peri"), fiU 2720
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