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Manuscript van Messiaen’s Messe de la Pentecôte

Concertprogramma
Olivier Messiaen (1908 – 1992)
Messe de la Pentecôte
Ondanks de vele teksten die Messiaen zelf over zijn muziek en de bedoeling
ervan heeft geschreven wordt zijn muziek door veel mensen als abstract
ervaren. Een korte toelichting bij zijn “Messe” zal dit gevoel waarschijnlijk niet
kunnen wegnemen maar kan ons wat kleine handvaten geven tijdens het
beluisteren ervan.
Het werk is geschreven (1950) om gespeeld te worden tijdens een zogenaamde
“stille mis” zoals die in de jaren voor het 2e Vaticaans gebruikelijk was.
Messiaen beschouwde dit werk als een samenvatting van al zijn
orgelimprovisaties tot dan toe.
In dit programma maken we deze mis “overcompleet” door ze af te wisselen en
te verbinden met Gregoriaanse gezangen van Pinksteren. Een mooie
toevoeging, zo vinden wij, omdat het geloof en het Gregoriaans een
onuitputtelijke inspiratiebron voor hem vormden.
De vijf delen van dit werk zijn door Messiaen zelf van suggestieve ondertitels
voorzien die ons helpen de muziek te duiden. Op een andere plaats omschrijft
hij zeer exact hoe deze delen muzikaal in elkaar zitten maar dat voert hier
helaas te ver.
Schola Introïtus: Spiritus Domini
De Geest van de Heer heeft bezit genomen van de aarde, alleluja.
Heel de wereld krijgt kennis van het Woord, alleluja.
[Wijsheid 1: 7 incl. ps. vers en herh.]
orgel I Entrée: Les langues de feu
Tongen van vuur daalden neer op elk van hen.
[Handelingen 2: 3]
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Schola Alleluia: Dum complerentur
Toen de dag van Pinsteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
[Hand. 2: 1; uit vigilie-mis]
orgel II Offertoire: Les choses visibles et invisibles

Alles wat zichtbaar en onzichtbaar is.
[geloofsbelijdenis van Nicea]
Schola Hymne: Veni creator
Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.
Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.
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Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan. Amen.
Schola Lectio breve
Schola Antifoon: Spiritus Paraclitus
De helper, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
[Johannes 14: 26]
orgel III Consécration: Le don de Sagesse
De gave van Wijsheid
De heilige geest zal je herinneren aan wat ik je heb verteld.
[Johannes 14: 26]
Schola Antifoon: Fontes et omina
Bronnen, prijs de Heer;
Zeemonsters en al wat in het water leeft, prijst de Heer.
[Dan. 3: 77-79; uit Canticum trium puerorum]
Schola Psalmverzen uit Psalm 112: Laudate pueri

orgel IV Communion: Les oiseaux et les sources
De vogels en de bronnen
Bronnen, prijs de Heer;
Vogels van de hemel, prijs de Heer.
[Dan. 3: 77-79; uit Canticum trium puerorum]
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Schola Communie: Factus est repente
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis
alsof er een hevige wind opstak
daar waar zij gezeten waren, alleluja:
en zij werden allen vervuld van de Heilige Geest
en spraken van Gods grote daden, alleluja.
[Hand. 2: 2, 4]
orgel V Sortie: Le vent de l’Esprit
De wind van de Geest
Een hevige windvlaag vult het hele huis.
[Hand. 2: 2]

Uitvoerenden
Jolanda Zwoferink, orgel
Jolanda Zwoferink werd geboren in Leersum en kreeg haar eerste orgellessen
van haar vader, organist Bert Zwoferink. Ze studeerde orgel en muziektheorie
bij Jan van Gijn in de Grote Kerk te Apeldoorn. Aan de conservatoria van
Rotterdam en Brabant kreeg ze onderricht van Arie Keijzer, Folkert Grondsma
en Bram Beekman, wat haar een meestertitel in de kerkmuziek opleverde.
Ze nam deel aan masterclasses door Charles de Wolff over Bach en over het
symfonische repertoire. In de Notre-Dame te Parijs voltooide ze een
masterclass over Olivier Messiaen door Olivier Latry en Hans-Ola Ericsson.
Begin 2022 promoveerde ze aan de Katholieke Universiteit / LUCA School of
arts te Leuven op het onderwerp "Bach-orgel" in relatie tot Bachs orgelwerken.
Jolanda is organist van de Dorpskerk in Oostvorne, de Prinsekerk in
Rotterdam en de Ijsseldijkkerk in
Krimpen aan den Ijssel. Ze programmeert de internationale serie
zomer-orgelrecitals die plaatsvindt
in Muziekgebouw Eindhoven, en is
artistiek leider van de orgelrecitals
in de Bergkerk te Deventer.
Jolanda geeft daarnaast orgelles,
verzorgt recitals in binnen- en
buitenland, en produceert CD's.
Ze richtte in 2003 het Prestare-label
op, dat veel van haar opnames
uitgaf – waaronder werken van
Johann Sebastian Bach, Olivier
Messiaen en Arie Keijzer.
Meer informatie op
www.bach-silbermannreserach.nl.

Uitvoerenden
Schola Maastricht
Schola Maastricht bestaat uit beroepsmusici die zich tijdens en na hun
conservatoriumopleiding vanuit hun eigen discipline gespecialiseerd hebben in
het Gregoriaans. Het merendeel van de leden volgde gedurende vier jaar aan
het Maastrichts Conservatorium bij Dr. Alfons Kurris een post-conservatoriale
opleiding Gregoriaans, met gastcolleges door specialisten op specifieke deelgebieden. Na de opleiding werd onder supervisie van Alphons Kurris de Schola
Maastricht in 1994 opgericht. In 1999 ging de leiding over naar Hans Leenders
die in 2005 werd opgevolgd door Hans Heykers.
Radio- en televisieopnames werden op verschillende locaties gemaakt door
KRO, VPRO, NCRV en Omroep Limburg. De Schola Maastricht nam met succes
deel aan het gregoriaans festival in Watou 2000 en 2012 (België), het festival
les Academies Musicales te Saintes, het Festival van Vlaanderen, het festival
L'Europe et l'orgue in Maastricht, het Gregorianisches Choralfestival in Vac
(Hongarije, 2002/2005) en het AISCGre-congres in Hildesheim (Duitsland, 2003)
en in Poznan (Polen, 2011).

Uitvoerenden
De schola is niet verbonden aan een kerk of parochie en treedt voornamelijk
op in concertante vorm.
Meer informatie op www.scholamaastricht.nl.

Hans Heykers,
dirigent
Hans Heykers is
afgestudeerd aan het
conservatorium te
Maastricht in het
hoofdvak orgel bij
Jean Wolfs en Theorie
der muziek bij Henri
Delnooz. Aan hetzelfde
instituut studeerde hij
ook kerkmuziek en
volgde hij de post-HBOopleiding Gregoriaans
bij dr. Alfons Kurris.

Naast zijn conservatoriumopleidingen volgde hij enkele masterclasses
interpretatie en improvisatie. Als zanger en organist verleende hij
medewerking aan diverse radio- en cd-opnamen.
Hans Heykers is sinds oktober 2005 artistiek leider van de Schola Maastricht.
Daarnaast was hij van 1998 tot 2012 als organist verbonden aan de
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Sinds januari 2013 is hij dirigent
van de Cappella Sancti Servatii van de St. Servaasbasiliek te Maastricht.
Hans Heykers is ook dirigent van Vocaal ensemble Silhouet te Roermond.

