Messiaen - La Nativité du Seigneur
Als 27-jarige voltooide Olivier Messiaen in 1935 het meesterwerk La Nativité du Seigneur.
Elk van de negen meditaties schildert een moment uit de geboorte van Jezus Christus.
Baanbrekend is de wijze waarop symboliek, ritme, melodie en harmonie allemaal in een geheel eigen
muzikale taal gestalte krijgen.
Mede hierdoor behoort Messiaen tot de invloedrijkste componisten van de 20ste eeuw.
De meditaties zijn geschreven in Grenoble, waar het berglandschap de componist zeker beïnvloed heeft.
De delen zijn kleurrijk als gebrandschilderde ramen van een middeleeuwse kathedraal.
In de cyclus horen we de belangrijkste vernieuwingen van Messiaens componeren van de jaren dertig.
Deze betreffen vooral naast melodie-opbouw en harmonie, het gebied van klankkleur en ritme.
Orgelregisters worden op onconventionele wijze gecombineerd, waardoor nieuwe klankkleuren
ontstaan. De negen delen zijn:

1. La vierge et l’enfant (De maagd en het kind)
2. Les bergers (De herders)
3. Desseins éternels (Eeuwige bestemming)
4. Le verbe (Het Woord)
5. Les enfants de Dieu (De kinderen van God)
6. Les anges (De engelen)
7. Jésus accepte la souffrance (Jezus aanvaardt het lijden)
8. Les mages (De wijzen)
9. Dieu parmi nous (God onder ons)

1. LA VIERGE ET L’ENFANT (De Maagd en het Kind)
‘Ontvangen door een Maagd, een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. Jubel, dochter
van Sion! Zie, uw koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en nederig’ (Jesaja 9:5, Zacharia 9:9).
Dit deel is een drieluik. De klankkleuren van het eerste en tweede paneel zijn voor de tijd waarin
La Nativité gecomponeerd werd nieuw. Messiaen verwijdert zich hier van het traditionele gebruik
van het Frans-romantische orgel. De enige die hem enigszins tot voorbeeld gediend kan
hebben, is Charles Tournemire (1870-1939). In de bovenstem van het tweede paneel, dat de vreugde
van Maria uitdrukt, klinkt een vrije vertaling (nl. de overzetting van het gregoriaans naar een Messiaentoonreeks) van de introïtus voor kerst ‘Puer natus est nobis’.
MESSIAEN Dit deel is opgebouwd rond een aantal chromatische modi, die harmonisch worden bewerkt.

2. LES BERGERS (De herders)
‘Toen de herders het Kind gezien hadden, liggende in een kribbe, keerden ze terug, God lovende en
prijzende’. (Lucas 2:20).
Na een verstilde introductie klinkt een eenvoudige melodie in een typische Messiaen-ritmiek.
De melodie wordt gevarieerd, herhaald en opnieuw gevarieerd.
MESSIAEN

Aan het begin het heilige licht rond de kribbe. Er klinken enkele fluittonen en de herders trekken
zich terug, terwijl ze op de fluit een soort kerstlied spelen in een ongewoon ritme.

3. DESSEINS ÉTERNELS (Eeuwige bestemming)
‘In zijn liefde heeft God ons voorbestemd om zijn kinderen te worden, door Jezus Christus, tot lof van de
heerlijkheid van zijn genade (Efeze 1:5,6).
In dit deel, uiterst meditatief en extreem langzaam, is de katholieke mystiek voortdurend aanwezig.
MESSIAEN

De modi uit het eerste deel komen hier terug. Eenvoudige muziek, vol mysterie en tederheid.

4. LE VERBE (Het Woord)
‘De Heer heeft tot mij gezegd: ‘Jij bent mijn Zoon’. Uit zijn schoot, voor de dageraad bestond, heeft hij mij
verwekt. Ik ben het beeld van Gods goedheid, ik ben het Woord des levens, vanaf het begin’
(o.m. Psalm 2:7, Johannes 1:1).
Dat het Woord vlees geworden is in de menswording van Christus, wordt geïllustreerd in dalende lijnen
in het pedaal in de eerste sectie van deze meditatie. Goedheid en eeuwigheid worden verklankt in het
eindeloos lang schijnende gedeelte dat erop volgt.
MESSIAEN Het begin gaat over de eeuwige schepping van het Woord. Het fortissimo in het pedaal is een
uitdrukking van deze enorme inspanning. In het tweede deel is het goddelijk Woord te horen, het Woord
spreekt. Het neemt de vorm aan van een lange solo in de cornet, verwant aan de Hindoestaanse raga,
aan formules en gezangen uit het gregoriaans, en aan Bachs koraalpreludes met hun melodische
figuren.

5. LES ENFANTS DE DIEU (De kinderen van God)
‘Aan allen die het ontvangen hebben, heeft het Woord het vermogen gegeven om kinderen van God te
worden. En God heeft in hun harten de Geest van zijn Zoon gezonden, die roept: ‘Vader, Vader!’
(Johannes 1:12, Galaten 4:6).
Deze meditatie is één lange spanningsboog crescendo-diminuendo met op het hoogtepunt
de roep tot God de Vader.
MESSIAEN Een vrolijke fanfare die de spirituele geboorte verklankt, wordt gevolgd door een droevig, maar
vertrouwd wijsje dat doet denken aan de tedere roep van kinderen die hun Hemelse Vader aanroepen

6. LES ANGES (De engelen)
‘Het hemelse leger loofde God met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel’. (Lucas 2:13,14).
Uitbundige muziek zonder zwaartekracht.
MESSIAEN

Een paradijselijke dans. De uitbundige vreugde van niet-stoffelijke geesten. Dit deel is gebaseerd op
ritmes die meteen voorafgegaan of gevolgd worden door hun vergroting en in duur worden
verlengd met een punt.

7. JÉSUS ACCEPTE LA SOUFFRANCE (Jezus aanvaardt het lijden)
Jezus sprak tot zijn Vader toen Hij in de wereld kwam: ‘Offers en gaven hebt U niet gewild, maar U hebt
mij een lichaam gegeven. Hier ben ik!’ (Hebreeën 10:5, 7)
Deze vooruitblik naar wat gaat komen is zowel door de harmoniek als door de registratie onheilspellend.
Maar misschien is het stralende slot ingegeven door de voorstelling van de verheerlijkte Christus.
MESSIAEN

Drie ideeën worden hier tot uitdrukking gebracht: het eerste is de goddelijke gerechtigheid die
zowel de zonde als de Zoon betreft. De tweede is het nederige antwoord van de Zoon in zijn
moeders schoot. De derde is het lijden uit het Passieverhaal. In de laatste maten wordt het
goddelijke offer in de Hemel opgenomen.

8. LES MAGES (De wijzen uit het Oosten)
‘De Wijzen vertrokken en de ster wees hen de weg.’ (Mattheüs 2,9)
MESSIAEN

Een nachtelijk tableau. De slingerende voortgang van een karavaan. De Wijzen naderen vredig,
onder het licht van de genade. Dezelfde ritmische complexiteit en modale charme als in het eerste
en zesde deel zijn te horen.

9. DIEU PARMI NOUS (God onder ons)
‘Woorden van de communicant, van de Maagd en van de gehele Kerk: Hij die mij geschapen heeft, gaf
mijn tent een rustplaats, het Woord is vlees geworden en woont in mij. ‘Met ziel prijst de Heer, mijn geest
juicht met grote vreugde om God, mijn redder’ (Johannes 1:14, Lucas 1:46,47).
Achtereenvolgens drie thema’s:
* het thema van de menswording van Christus (een dalend pedaalmotief)
* het thema van de goddelijke liefde (in een zachte registratie, ‘omarmend’ en warm)
* het dansende thema van de vreugde.
Vervolgens een verwerking van het thema van de liefde (in de bovenstem), begeleid door staccatomotieven in het pedaal. En als afsluiting een grandioze toccata over het dalende motief waarmee dit deel
begon.
MESSIAEN In de beginmaten worden drie thema’s kort neergezet: het eerste verklankt een enorme afdaling van
de Hemel naar de Aarde, de tweede een lieflijke uitdrukking van de spirituele vereniging met Christus.
De derde is de Jubel van de Geest. Dan volgt de doorwerking van het tweede en het derde thema.
Het eerste thema, dat de menswording van Christus tot uitdrukking brengt, breekt door als een
donderslag.

