
HET STABAT MATER VAN FRANCIS POULENC

HERATAN STRATEG'ER

ET UIT 195I DATERENDE STABAT MATER VAN FRANCIS
Poulenc is gecornponeerd voor 5-st. gemengd koor (S.A.T.Bar.B.),
sopraan-solo en groot orkest. Het komt daarom niet in aanmerking

voor liturgiseh of semi-liturgisch gobruik in onze kerken. De hoge muzikale
waarde van deze partituur is echter een reohtvaardiging van de aandacht die
op deze plaats voor [ret werk ,gevraagd wordt.
Poulenc heeft de twintig verzen van het Stahat Mater samengetro}:ken in
twaalf korte delen. Meestal gebruikt hij voor één vers ook één rnuzikaal deel,
maar viermaal trekt hij 2, 3 en éénmaal zelfs viif verzer, samen in één deel.
In de verzen ,,Fac me tecum", ,,Juxta cruoem", ,,Fac me plagis" en
,,InÍlammatus" komen geringe tokstafw§kingen voor, waarvan ik moqnenteol
de bron niet kan achtelhalen. Deze afwijkingen beirwloeden overigens de
zin van de tekst in genen dele.
Een korte beschrijving van de twaalf onderdelen moge aantonen, voorzover

Sto- bot mo- ter

mq- ter do- lo-
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welk een riÈdom en afvrisseling deze
dit altha.* in woorden mogeliik is.
fascinerede prtituur bezitl
De stijl is overwegend homofoon en besrist tonaar, ,hoewel zeer veervuldigwisselend rran grondtoon voor het koor zijn de intonatiÀouitiyr,rr"auobiizo.d€r goo. uir qvaring weer ik, dat men'dez" ,-;;;öààïouili1r.-
hedea grarre rmr ti{ odt, o*a"í à"-"uí ,;;;J;rfd;ïïJ,*t"rL"o,yEeI m ha o&st hartverwannend fraai ktinken] ----- --'-'v-!

L -§t'bd ríe" Très cahe, krinkt in een rustige 4/4 maat,waanbij v6s1a1de *frE$_ a uoctrtreade b.""gid ;;" aohtste noten maken , zeet
eE€sigtrGarÀ (ro* D

*.. 
nP_ gmam- vÍÍmt in een melle 3,/g maat (à 1 temps)

T.YE -en 
ora_uufff lrgEtrSEEing met het eerste deel. Opvallend

k"flffif tvPÈcb srltiróc r'rt*T ,il., ö";;",rö t""i guíà" *or.

-: -O quam Fistb-, T+s tÉb, gDeddoCraqxlbrnatc.lde [sgeleidendemateq q,aadn harmonlsóe en orlcstrab Hr*," ;S-}iiL lred eenvoudig,
-aar daarom des te verrassender zifo. (vooó- 2)

Voorbeeld 2

*. ,,Quae moerebat". Andantino, 2/4 maat, klinkt biina opgewekt. Behalvede slotunaten is dit deeiunisono voor de diveise koor*.;óà-ËIroiï*"". lI",melodische 
-gegeven van de,,begereiding;-*at ak,durohbrochene Arbeit,'over l'rijwel alle orkestinstrumenten veràeeld.

V. ,,Quis -est homo", (voorb. 3)
samengetrokken met ,,euis non posset,, en ,,pro peccatis,,, is weer bijzonder

(Très lent)

Fu- .,1 it'

JI ,o, be- oJ ,n"_ ai_ *

Fu- it il- lo
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".tho- mo di nonfle- ret, riro-trem Chii- sti sí vi-deret

Quisestho-moquinonfle-ret,mo-tremChri-siisivi-deret

1

Voorbeeld 3

fel en dramatisch, eerst Allegro molto (3/4), later Prestissimo (c alla breve).

lALt *"tt u eenvoudige middàlen (hoewel beslist niet eenvoudig realiseerbaar)

verrassende effecten bereikt worden, tonen de slotmaten' (voorb' 4)

VI. In ,,Vidit suum", Andante 4/4, spelen motieven uit I een grote rol'

f"g"" ih"í begeleidende koor krijgt de geresigneerde sopraan een fraai relief.

VII. ,,Eia Mater", Allegro 3/8. In een vloeiende beweging van 16de noten

begeleidt het orkest in Jlt deel het koor dat bijna liefeliik, 'rnaar vooral niet

zoetelijk ldinkt.

VIIL ,,Fac ut ardeat". Behalve de slotrnaat en drie rnaten tussenspel is dit
geheel voor 3-st. koor (S.A.T.) a capella geschreven. Het begin is een canon

tussen sopraan en tenor (voorb. 5)

Ix. ,,Sancta Mater", samengetrokken met ,,Tui natus", ,,Fac me tecum",

,,Juxtí crucem" en ,,Virgo virginum", beg]1t zeer donker en loopt' via een

ií*i.r"rrr", tussendeel (-Tui natí'), bij ,,Virgo virginum" uit op een mee-

slepende grootse beweging.
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PilsiirseÉ

Voorbeeld 4

Et flo- sel- lis

Et flq- Sel- lis

Et flo-. 991- lis (sons rolentir) sub- dirum.

Ë iri Èrl 7,> -

FG, ut rdr d orr m tn qmrdoChri:

De- um. o Ut si- bi com-plo- ce- om, uf si- bi 
"or-plo- cJ-

Ut, .. si-
sub r lo comploce- Ëm, ,ut si-

Foc, ut orde- cf or me- m Chri- stum
rclro

si- bi com-plo- ce- om, ut si- bi com- plo-ce: etc.qm.

Voorbeeld 5

{, ,,Fac ut portem", samengetrokken met ,,Fac me plagis", heeft een Ternpo
di sarabande. De Bach-reminiseentie in dit deel beLefl<t zicftr alleen op Ëet
aangewende ritrne.

XI. , ,,Inflammatus", Très u"i-É- + tès Íhythmé, is fel dramatisch. Het hierbii
aansluitende ,,christe, cum sit" -begint a capella en bereikt na een grote
opvaart op ,,ad palmam victoriae" een onmiskenbaar hoogtE)unt,

{!I. ,,Quando corpus" met sopraansolo, très calme, maar fel en hartstochte_
Iijk, herneemt aan het slot de-achtsten.beweging van L Een melkwaardig,
maar indrukwelJ<end ,,Amen" ,besluit het werk. (voorb. 6)

65



,1 i^1.--+

Yoortcdd 6

InziinS6atMaErbemiistPorrlenc.overduide,|iikdatdeveelverguisde

í#ttd,H,rï.:í'*r',tr";mm.r'*r.x
originelemuziek. ^d,, , í -:^^^r^ o
Deorkestbszettingvergtnaasthetstrijkorkest2fluiten'lpiccolo'2hobo:s'
í;;;iJ ffi*jï "i"ii""t 

en, r bes-ólurinet, B fagotten, 4 hoorns, 3 trom-

petten, 3 trombones' ï'ï'iï,'n""t* en 2 harpen' De speelduur van dit

bt"b"t'Mater beloopt ongéveer 30 minuten'
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