DE MISSEN VAN HENDRIK ANDRIESSEN
TíERMAN STRATEG'ER

LS HET WAAR MOCHT ZIJN DAT HET TIJDPERK VAN DE

meerstemmige latijnse kerkmuziek in Nederland definitief voorbij is
(hetgeen *.í. ,ogiang niet zeker is), dan hebben iu ieder geval degenen die actief kerkmwicrs *ar"o in de periode" voorafgaande aan de ingrijpende liturgische veranderingen, een ongekend rijke muzikale tijd meebeleefd.
Zeker nietlp de laatste plaàts waren de missen van Andriessen daar debet
Andriessen's eerste Miscompositie (in houorem Sanctissimi Cordis) voor twee
gelijke stemmen en orgel uit tgtg betekende destijds een ware kerkmuzikale
ó**"f."r. In de sobeie tweestemmigheid, zo geheel anders dan de tot dan
toe gekende min of meer ,,dierbare" tweestemmigheid, in de statische orgelbege'Íeiding waarin zich de in latere werken veelvuldig optredende accoordpaialleleJal
aankondigen, werd vrijwel volledig gebroken met de.gangbare
-Caecilianer-stijl.
De H. Hart Mis is doortrokken vau een contemplatieve geest
die eigen hoort te zijn aan alle kerkmuziek. De meditatieve atmosfeer en de
versobering betekenen echter geen muzikale verarming. Integendeell Ieder
die deze *ir g"rorrg"o oÍ gespeeld heeft, zal beamen dat een zuivere muzikale
bewogenheid ln iedere noot doorklinkt, maar ontdaan, ik zou bijna zeggen
verloí, van overbodigheden. Daarbij werden zeer verras§ende harmonische
verschuivingen toegepast die slechts gevonden konden worden door een componist, die niet alleen vanuit vakmanschap, maar méér nog, vanuit e€n op'
rechte muzikale aandrang schreef.
In de H. Hart Mis staan de kiemen die de latere missen van Andriessen
kenmerken, a.h.w. in eerste bloei. Via de Missa in festo Assumptionis B.M.V.
voor 3 ongelijke stemmen en orgel (1926), Missa simplex voor 3 gelijke stem'
men a.c. (igd9), Missa Sponsa Christi voor 3 gelijke stemmen en orgel (1932)
en Missa diatonica voor 6 ongelijke stemmen a.c. (1935) wordt de volle wasdom bereikt in de dubbelkorige Missa Christus Rex uit 7940-1942.
De gegevenheden uit de H. Hart Mis zijn rijper en rijker geworden, de wel
degelijk aanwezige contemplatieve atmosfeer is bewogener verklankt, het
vakmanschap heeft zich verdiept tot meesterschap' De dubbelkorigheid, zeer
zinvol uit dé riike, ruimtelijk zoveel mogelijkheden biedende Venetiaanse San
Marco (lVillaert), versoberd tot de wel aanwezige, maar geringere mogelijkheden van de Utrechtse kathedraal, verraadt de trefzekere meesterhand van
een componist die met betrekkelijk bescheiden middelen een optimale werking
weet te bereiken. Wellicht nog belangrijker is het te mogen constateren dat
Andriessen de moed gehad heeft zich zelÍ. te blijven, m.i. de hoogste lof die
men een componist kan toezwaaien.
Want, afgezien van de verschillen in gebruikte technische middelen, bezetting, vakmatige beheersing etc., is in wezen de muzikale atmosfeer van de
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Christus Rex Mis dezelfde als die van de 30 jaar oudere H. Hart Mis.
Hendrik Andriessen, die de kerkmuziek uit de praktijk zeer wel kende, heeft
het samengaan van zo verschillende stijlen als gregoriaans én meerstemmige
muziek (uit welke tijd dan ook) in één hoogmis - en dit was de gangbaie
praktiik - een muzikaal niet geheel verteerbare zaak gevonden. Zijn streven
en ijveren voor meer stijleenheid bracht hem er toe verschillende van zijn
missen ,,dóór te componeren", d.lv.z. dat hij de propriumteksten van de feesten waarvoor zijn missen bestemd waren ook becomponeerde. Vele zgn. wisselende gezangen uit die missen zijn ware meesterwerkjes.
Zeer terccht heeft Hendrik Andriessen zich a.h.w. aÍ.gezet tegen zowel de
gelapigheid als het triomÍalisme die, mirabile dictu, gezamenlijk het kerkelijk
gebeuren en dus ook de kerkmuziek beheersten in de jaren 1g20-1g50. Naàr
aanleiding van zijn eerste H. Hart Mis werd bijv. wel gezegd dat het leek oÍ
Andriessen nog nooit eeu Hoogmis in een Nederlandse kerk had meegemaakt!
In mijn jonge jaren als praktisch kerkmusicus heb ik van mijn toónmalige
pastoor-werkgever het verwijt te horen gekregen, dat ik bij een bepaalàe
plechtigheid (waar alles zo ,,feestelijk" verliep) de sfeer in feitl bedowèn had
doot zo'n ,,saaio" mis als de Missa in festo Assumptionis B.M.V. van Andriessen uit te voeren!
Na de christus Rex Mis (wat een feest was het om ieder jaar in de utrechtse
kathedraal op Christus-Koning-zondag op een of andere wijze aan de uitvoering van deze hartverwarmende compositie te mogen meewerken) ontstonden
nog Missa Lauda sion (6-st. met orgel, 1944) gecomponeerd in ópdracht van
het Genootschap De Stille omgang bij gelegenheid van het zesdà eeuwfeeet
van het Mirakel te Amsterdam en de Missa solemnis (4-st. met orgel, 1g46)
gecomponeerd, naar

ik

meen, voor een jubileum van De Tijd.

In bàde com-

posities wordt voortgeborduurd op de rijke verworvenheden van de Christus
Rex Mis.l)
opvallend in alle missen van Andriessen, onverschillig uit welke tijd zij stammen, is de sobere tekstbehandeling. Nodeloze tekstherhalingeu komt men
niet tegen. Kort en bondig voud hij de adequate muziek rooide tekst. ook
de contemplatieve geest uit de eerste periode, zij het rijker eu verdiept, hand-

haaft zich.
Andriessen komt de niet geringe verdieuste toe de katlolieke kerkmuziek
a.h.w. uit _een
ghetto gehaald te hebben. In de post-caecilianer
periode, zeker -kerkelijk
hier in Nederland, viel, wanneer het woord kerkmuziek gebruikt werd, het accent allereerst op k e r k. De muzikale kwaliteiten kiamen
_in ieder geval nigt !p de eerste plaats, misschien wel dank zij de de
nogal eig_e_naardige nederlandse explicaties van de bepalingen uit het Motu
Proprio. voor kerkmuziek is dienstbaarheid aan de liiurgió een levensvoorwaarde' maar er moet dan wel degelijk sprake zijn van m u z i e k. Merkwaardig geJroeg heeft m,,ziek waarvan de iomponist beseft, dat zij dienstbaar
moet zijn, heel wat meer kans om ,,muziek" te worden dan composities

])
fn.ee1 vo-lqeLde aflevering van.dit tiidsohrift zal
technische details van Andriessen's misben. Zonder

nader worden ingegaan op allerlei

twijfel zal in die-be"schouiirà;óti
betrokken worden de onuitgegev_en Missa In facie triËulationis «uil aó-óàiiàgsi-aÀó
berustend in de bibliotheek van het utrechtse Kathedrale Koor si- crèÈoit"s lftààiiusi
en een- Requiem, dat ik zeer recent (in manuscript) in de nalatenschafl van Jan Mul
aantrof.
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die om wille van muzikale schittering of actualiteit of wat dan ook geschreven worden. welnu: bij Andriessen's miscomposities, meditatief, dieïrtbaar,
in de ware zin van het woord opluisterend, toi nadenken en gebeà stemmend,

was en is men muzikaal geheel betrokken.
Teuslotte moge nog verwezen worden naar de tekst die Hendrik Andriessen
$tsflak o-p he! cglCrys ,,Kunst en Christendom,, op 16 oktober 1g4g te Den
Bgsc\, o.d. titel ,,De Invloed van het Christendom óp de Muziek,;. Ik h"d di"
tekst bij het schrijven van dezeregels nigt bij de hand.') Ik herinneimij echter, dat er n.a.v. deze rede nogal felle porernióken g"uo"íd zijn. Het heeft wellicht zin, nà, in het licht van_ de vele wijzigingen uit het recónte verleden, het
onderwerp ,,religieuze muziek" rrog eeoi uà., à" orde te stellen.
2) Zie hierbovenblz. 172.
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Nieuw bij Harmonia
Mendelssohn - Cantate ,,Ach Gott vom Himmel sieh, darein; Gem. koor,
bar.'solo en orkest. Eerste wererduitgave onder reda-ktie van Dr.
Brian Pritchard. HU 2485

Puer Natus est - Pocketbook met 3.st. kerstliederen (SAB) uit
schillende landen. HU 2496

ver_

Zes en dertig canons -.Jan van Beekum; geschíkt voor koren met ge.
lijke en met ongelijke stemmen. HU 2479
Jan Jansen - Solfège en eenvoudige muziekleer; dit boek werd gedu.
rende 4 jaar getest aan de Rotterdamse muziekschoor. HU à4àà
Jan Klein Bog - Muziek voor advent; orgel. HU 249g
Jan Klein Bog - Muziek voor de kerst; orgel. HU 2499

Heeft u onze nleuwe catarogi ar ontvangen. op aanvraag wordt gratrs

toegezonden:

a
a
O

Catalogus l, instrumentale muziek
Gatalogus ll, gernengd koor
Gatalogus ltl, mannen-, yrouwen-r ieugdkoor

De klassieke Latijnse Missen (Mozart, Haydn, Schubert, Bruckner
e.v.a.) heeft Harmonia steeds in voorraad. Zichtpartituren oó ,"nri"àó.
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