
FRANK MARTIN: MIS VOOR TWEE GEMENGDE KOREN

HERMAN SIRAIEGIER

INIg22CoMPoNEERDBFMNKMARTIN(1890-1974)ZIJN''MES-
I ." ftir zwei vierstim*g" Cho'"", maar p"t itt fbZZ verscheen-het werk bij
I à"uiJi,"nà, ö. ilöïïË[.'M;-kin zich afvragen hoe het komt dat

de componist die zich, #ii;Ë;il"à""f,"ia, van ziin waarde terdege bewust

was, een meesterlijke Ëil;-*h vijftjg iaat in íorteÍeuille hield. Veertig

iaar lang heeft behatv;à;ïö-;iri'r"U", ïi".""à geweten dat de Mis be-

stond. In 1962 ontdek;" à"-il;-bdse cantor Bruniert op een-werkcatalo-

gus de Mis. Na iorug""t'ïi d;;ff;* +.e.ee 
hii toestemÀing het werk uit

manuscript te zingen. b;;ó;;t1 tt"-ilri ie ieiteliike (Hamburgse) pre-
-nmï:::ïÏ"*rm'+ial,';*prll:ïi"llJ"ïiöïË'ï:#ï;
een schiitz_feest (ik In;." ilï;;ó;Q; *";d de directe aanleidins tot de

nublicatie. K"rl vott"ri-"] dË;;;" Éírenreiter-verlag, die het bedoelde

#ï::ïï,Ë;d;, ;;;ó ffiffi.ra,i Jlt tri $artin onmiadeuijk verzocht

de Mis te mogen uitgeven' VÀ'derop-zal duidelijk yor{e1y""ioT de compo-

;Je;;tó;'oà ud"ia *as het werk aan de openbaarheid prijs te geven.

Frank Martin, van ;ir;;;;;he afkomst,-beschouwde _d_e \tlig als een

uiterst intieme *""rrpï;;;iïörï-ri:" i"rigieuze eedachten. Hii had in 1922

al faam als componist vàrworven, maar was er niel o-p gesteld dat de Mis' die

hem zeer na aan fr" fr""'i*, ïLo.ra""fa ,ou *orden op louter esthetische

;;;;d;v"";í"* r"g ilit op een geheel ander vlak'

Beter dan met eigen ;r;;d; ià-oi,r.hriiu"" welke gedacht-en-gang hierachter

í"ïJri,ïi, iï, i[=(;;ilil;G u"., d" schrijfster) ""kgh 
regels citeren

uit een brief, gedateÀ 3-1-'?5, 'à"-*"*olr* 
M' Martin-Boeke' Mewouw

Nffi; ,t"*a"'*rj d;ï;i """i 
,rnuiaing van mijn berichtel.i".d" vorige

aflevering van het c;"!;'il;il ;;; d; iiw*'i"! van de Mis tijdens het

CIMS Congres te Salzburg' -
,,Hii h*-eft dit eens #"",1ï"qgt: dit was een zaak tussen God en mij' die

t1ïí;1,ïiiffi:ï',:,r#iiltàu*, ,,De kuisheid om seen rerigieuze werken

#;;ö;b";;h"ia t" *iut" 'uitleveren' (blootgeven)' hgeft.mii1 man ros

h;; s"1,fi:i;;. 
-f;til i" isaa de directeur van Radio-Genève hem woeg

een werk te schri;veriï;;rï"-ààrr" de wapenstilstand. Mijn man voelde

clui.erijk ,at itit *"j ;#r"d"rr'ar" "p 
teksien uit de Biibel gebaseerd kon

;;;;;rh-al-g"ar.ïi" *'* à" 
"u'g-*ns 

(itoot de rnensen onderlíng' *err-

als door Go«l!) centrart to"rt ,t"r"."uii 
"rffi 

toen ineens van zijn 'Hemmung'



af, want hij moest dat werk schrijven voor alle mensen en het was hem ge-
waagd 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 impres-
sionisten 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 mani-
Íesteerde, 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 voe-
dingsbodem 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 stijl-
verschil 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 onbevan-
gen 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 be-

zitten 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 an-

ders, gezien àe relaties die Frank Martin in zijn eerste periode met de Dal-
croze-ritmiek gehad heeft.
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Een andere opvallende karakteristiek in de schrijfwijze is het veelvuldig ge-

b*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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Het Agnus Dei, waar koor I, goeddeels uni§ono, een brede melodie van bij-

zo.rderË noblessl te zingen heeft tegen statische accoorden in kwartnoten van

koor II, is wel het mooiste voorbeeld van deze.schijnbaar eenvoudige.maar in

;;;;" moeilijke techniek. Bij een verslappende inspiratie of een zelfs maar

even falend vakmanschap, is bij een dergelijke techniek het gevaar voor mo-

ootonie stellig aanwezig. Bii een goede uitvoering_(ik-herinnerlet mij leven-
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S"lrbirg) tuisteí -ón u"o b"gin tot eind ademloos toe! (vb. 4)

DË ac"oordborí ir normaal, met veelvuldig gebruik van toegevoegde noten.
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muziekuoorbeeld 4:
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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 dubbel-
korige 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'

HU 2721

Nieuw voor vrouwenkoor

Monteverdi, Surgens Jesus, HU 2715; Schumann, Schmucket die Stufe

(uit ,,Paradis u. d. Peri"), fiU 2720
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