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Armin Schibler
over Frank Martin
“

Armin Schibler (1920-1986) is een Zwitserse
componist die na zijn vorming bij Paul Müller
en Willy Burkhard, aangetrokken werd door
de strenge dodecafonische school van Darmstadt. Later wendde hij zich hier van af ten
voordele van zijn experimenten met ritme
en jazz. In 1953 publiceert hij een boekje
met als titel “Neue Musik in dritter Generation” waarvan hij een exemplaar naar Frank
Martin opstuurt en waarop hij ook een brief
als antwoord terugkrijgt. Later publiceert
Schibler in het tijdschrift REPERES (Revue
romande, Nr 11) een nieuw artikel over
hetzelfde onderwerp dat hij laat volgen door
de brief van Frank Martin om zijn mening te
staven. Hieronder volgt eerst de brief van
Frank Martin uit 1954 en daarna het artikel
van Schibler uit 1985.

De vorm, in de
ruimste zin van
het woord, is
steeds mijn eerste
bekommernis
geweest, mijn
grootste passie.”

Amsterdam, 15 augustus 1954
maal naar rechts moet verplaatsen, en daarna
helemaal naar links; dodecafonisch moet zijn
om de techniek te bestuderen, en daarna op
z’n Stravinky’s. Volgens u lijkt het alsof men
een techniek kan bestuderen zonder deze helemaal te beleven in vlees en bloed. Dit lijkt mij
even nutteloos als de studie van het schoolse
contrapunt. Volgens mij, moet de studie van de
extremen die u terecht aanbeveelt, gebeuren
‘onder druk’ vanuit de centrale positie. Bij voorbeeld, de integrale dodecafonie zou moeten
beschouwd worden als een soort van grens, in
de mathematische zin van de term; menselijk
gezien, zoals een gebied dat men tijdelijk kan
bereiken, maar waar men onmogelijk kan leven,
een top van de Everest. Ik geloof niet in mensen
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Reeds enige tijd geleden ontving ik uw brochure
“Neue Musik in dritter Generation” waarvoor ik
u wil danken en feliciteren. Wat u over mij zegt
heeft mij natuurlijk verheugd: we zijn menselijk!
En des te meer verheugd omdat u het accent
legt, wat mij betreft, op de grote vormgeving.
In het algemeen wordt mijn muziek vooral gewaardeerd omwille van het lyrische karakter;
voor mij echter, betekent dit element niets, of
heel weinig, als het niet bijdraagt tot de fundamenten van de vorm. En de vorm, in de ruimste
zin van het woord, is steeds mijn eerste bekommernis geweest, mijn grootste passie. Daarom
hartelijk dank voor wat mij betreft.
Maar er zijn nog andere zaken in uw uiteenzetting die me verheugd hebben: onder andere uw
veroordeling van de onverdraagzaamheid en
uw bevestiging dat de kunstenaar een centrale
plaats inneemt, moet innemen, in wat ik zelf
‘een wereld van uitersten’ zou willen noemen.
Dit vraagt uiteraard een breeddenkende kijk op
de dingen, een bekwaamheid om zijn domein
uit te strekken naar rechts en naar links, zo
ver mogelijk. Ik denk net zoals u dat het goed
is het technische onderzoek uit te breiden tot
het extreme, in alle richtingen. Maar juist daar
ben ik een beetje terughoudend: ik vind dat
u niet genoeg de nadruk legt, wanneer u het
hebt over die extreme onderzoekingen, over
de noodzaak om onophoudelijk zijn centrale
positie te behouden. Ik zal het uitleggen: volgens u lijkt het alsof de kunstenaar zich hele-

die leven op een hoogte van 9000 meter.
In ieder geval, geloof ik dat een kunstenaar
onmogelijk technieken kan onderzoeken als
zijn ‘gevoel’ niet betrokken is. Er zijn geen oefeningen, hoe formeel ook, waarbij onze gevoeligheid niet een beetje aangesproken wordt.
Overigens heb ik het geluk gehad tussen mijn
studenten in Keulen, enkele jongeren te ontmoeten die zeer vastberaden dezelfde houding als u aannemen: open voor alle richtingen,
maar tegen elk zuiver intellectueel onderzoek,
en die deze centrale positie innemen waar alle
mogelijkheden van de mens meespelen. Met
grote vreugde stel ik deze attitude vast bij de
jongeren van de vierde generatie, zo mooi geformuleerd in uw kleine boekje.
Met mijn beste groeten en mijn verontschuldigingen voor al dit misschien moeilijk leesbare
Frans.
Uw,
Frank Martin
PS Ik ben vergeten u deze brief toe te sturen!
Maar omdat de inhoud op een bepaalde
manier tijdloos is, maakt een tiental dagen niet
veel uit.

Reflecties rond Frank Martin
en de plaats van zijn oeuvre
in de geschiedenis van de
‘nieuwe muziek’
De schilder Paul Klee raadde aan om de verschillende elementen van het kunstwerk los
Armin Schibler
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van elkaar te bekijken. Deze methode liet de
pioniers van de moderne kunst toe hun visie
op de wereld uit te drukken en steeds duidelijker afstand te nemen van de beperkte opvattingen van een burgelijke wereld die aan het
wankelen was gebracht door de technische
omwentelingen en door de ontdekkingen van
onze psyche. Om recht te doen aan het oeuvre
van Frank Martin, is dit idee van Klee een goed
uitgangspunt.
In het domein van de muziek begon het proces
van verkenning en de nieuwe waardebepaling van de parameters aanvankelijk met het
in een nieuw daglicht stellen van de klankkleur
door Debussy. Kort daarna, met het werk van
Stravinsky en Bartók, was het de beurt aan de
elementaire krachten van het ritme om te beginnen met de verovering van de tot dan toe
onontgonnen of verwaarloosde zones van onze
instinctieve natuur: de muziek deed dienst als
‘physiodrama’.
Met behulp van de dodekafonische techniek
en de aforistische werkwijze van het ‘psychodrama’, vertrokken de componisten van de
Weense school, op hun beurt, op ontdekkingstocht naar de complexe lagen van de menselijke psyche zoals zij door de psychoanalysten
verkend werd.
Deze manier om de verschillende elementen
van de muzikale taal te isoleren kon niet anders
dan een zeker loslaten van de vorm met zich
meebrengen. De opeenvolging van fragmenten
waarin het muzikale fenomeen zich onmiddellijk verwezenlijkt, hier en nu, in een eeuwige
tegenwoordigheid, de luisteraar ontziend van
de moeite zich te herinneren wat gezegd was
geweest en van zich voor te bereiden op wat
het zal zijn, vervangt bijgevolg het traditionele
discours van ontwikkeling van thema’s en motieven in het verloop van de ‘ruimte-tijd’.
Deze bewuste begrenzing tot bepaalde duidelijke parameters (ritme, melodie, harmonie,
klankleur en vorm) was voorbestemd tot het
vernieuwen van de muzikale taal. Bijgevolg
moest alles opnieuw geïntegreerd worden in
de eenheid van het oeuvre. Het is juist dat wat

“

Frank Martin
heeft het punt
van het evenwicht
tussen traditie
en moderniteit
gevonden, tussen
het omverwerpen
en het vernieuwen.”

haar verschillende parameters zorgde voor de
‘groten’ van de eerste generatie voor een verdeling van het ‘zijn’ in lichaam, ziel (psyche) en
geest. Het opnieuw tot stand brengen van de
grote formele eenheid is het werk geweest van
de tweede generatie. Frank Martin bekleedt
hier een bijzondere plaats (ten opzichte van
Honegger, Willy Burkhard, Hindemith, enz.)
door het feit dat hij zich niet afgekeerd heeft
van het idee van de ‘12 tonen’. Zijn persoonlijke bijdrage tot de nieuwe muziek bestond uit
het muzikaal herstellen van de universaliteit
van de hedendaagse mens.
In de jaren ‘50 was de algemene opinie in de
professionele milieus dat het oeuvre van Frank
Martin een centrale plaats bekleedde in de
evolutie van de muzikale taal. In de jaren die
daarop volgden, zag men de nieuwe muziek
de concertzaal en het podium verlaten voor
de Duitse radiostudios en tevens een aangelegenheid worden van een kleine kring van
specialisten. Het verder doordrijven van het
seriële principe tot de ‘rationele organisatie’
(rationale Durchorganisation) ging niet alleen
de auditieve capaciteiten te buiten, maar verwierp tegelijkertijd ook het ideaal gerealiseerd
door Frank Martin. Wij weten vandaag dat
deze evolutie, opgelegd op een dictatoriale
manier door enkele grote heren van de Duitse
radio, streefde naar een zogenaamde poging
tot neutralisatie van de culturele nazipolitiek,
destijds populair onder de naam van Kraft
durch Freude (kracht door vreugde). Kunstenaars zoals Frank Martin en zij die zijn ideeën
deelden werden gemarginaliseerd. In realiteit,
werd de muziek in de jaren ’50 geannexeerd
door de aanhangers van een opvatting van de
muzikale evolutie waarvan de maatstaf zich
niet meer meette aan een levendige taal die
zich tot de gehele mens richtte, maar aan die
van het nooit gehoorde, van het mogelijke,
weze het zonder enige betekenis. De elektronische muziek viel aanvankelijk ook ten prooi
aan deze ‘evolutionitis’. De structurele verrijkingen die later aangebracht werden door de
Poolse School, door Ligeti, en de poging om
luisteraars terug te winnen door happenings
en met behulp van methodes ontleend aan
het theater, slaagden er niet in om het verlies

Frank Martin gerealiseerd heeft. Behorend tot
een tweede generatie van componisten van de
nieuwe muziek, wijdde hij zich, in de eerste helft
van zijn leven, aan experimenten op ritmisch
vlak enerzijds en aan de dodecafonische techniek anderzijds; later, in de jaren van zijn volle
rijpheid, zien we hem de synthese realiseren,
namelijk de synthese van die verschillende muzikale factoren, door ze samen te brengen in
een ongeziene formele eenheid.
Ik heb dit standpunt verdedigd vanaf 1953 in
een tekst gepubliceerd in datzelfde jaar onder
de titel “Neue Musik in dritter Generation” (Editions Bodensee, Amriswil). Frank Martin bevestigde me dit standpunt in een spontane brief:
“ De vorm, in de ruimste zin van het woord, is
altijd mijn eerste bekommernis geweest, mijn
grootste passie”. Spijtig genoeg weten wij niet
veel over de eerste pogingen van ‘Martin voor
Martin’: voor de ritmische periode – naast zijn
activiteit met Jacques-Dalcroze – hebben we
Rythmes voor orkest uit 1925; anderzijds, nog
in de Vin Herbé, zien we een componist die
de dodecafonie gebruikt op een persoonlijke
manier, zeer onafhankelijk van die van Schönberg, door elk dogmatisch systeem over boord
te gooien: hij behoudt weliswaar de 12 halve
tonen in hun volledige gelijkheid, maar zonder
ze te dwingen tot welke serie ook.
Samengevat: de ontbinding van de muziek en

van de muzikale substantie te verbergen en
een verdwenen sociale reputatie te herstellen.
In 1970 was de nieuwe muziek dood.
De geschiedenis van de bloei en het verval
van de nieuwe muziek getuigt van de mislukking van een ideologie van de vooruitgang.
Het werk van Frank Martin situeert zich op
het crisispunt, op een moment dat de verdiensten van het experimenteren met de
muzikale parameters in staat waren om een
nieuwe universele muzikale taal te laten opbloeien dankzij een grote persoonlijkheid.
Denken we maar aan de swingende ritmes
van Frank Martin, dikwijls aanleunend bij de
jazz, aan zijn melodische schrijfwijze, chromatisch op een subtiele manier, altijd expressief, aan zijn onvergelijkbare harmonie, die
de consonante akkoorden heeft weten los
te trekken uit de chaos van de atonaliteit. Dit
alles, gehuld in een techniek van thematische
opbouw, vindt zijn vervulling in de eenheid
van de vorm. Frank Martin heeft het punt van
het evenwicht tussen traditie en moderniteit
gevonden, tussen het omverwerpen en het
vernieuwen.
Deze souvereine plaats dankt Frank Martin
niet alleen aan zijn muzikaal vermogen. “Het is
niet (alleen) de toon die de muziek maakt”. De
creatie van een klein universum dat tegelijkertijd zo persoonlijk en zo open is, zoals wij dat
in de beste werken van Martin terugvinden, is
het levenswerk van een persoonlijkheid met
heel verschillende interesses en gevoed door
religieuze, literaire, spiritule en ook affectieve
bronnen. Men zou zijn muziek kunnen ervaren als ‘eclectisch’. Maar is het in onze tijd
nog mogelijk voor een enkele geest om in een
oogopslag heel het existentiële spectrum te
omarmen?
De capaciteit om het essentiële te kiezen is primordiaal geworden voor de overlevingskracht
van een oeuvre. Martin heeft bewezen dat zelfs
midden in een massabeschaving, een geïsoleerd individu het model kan worden van een
leven en van een voorbeeldig oeuvre.
Armin Schibler

Brief van
Maria Martin
Naarden, november 2016
Dierbare vrienden, donateurs van de Frank
Martin Stichting en leden van de Société
Frank Martin,
Op zondagmiddag 19 juni jl. hadden we weer
een zeer succesvolle Open Dag in het Frank
Martin Huis. Door mijn hoge leeftijd (101) kon
ik er helaas niet bij zijn. Maar ik heb alle zeilen
bijgezet en ik zat die middag wel in de zaal
van het sprookjesachtige Plankenierstheater
midden in het bos achter het Frank Martin
Huis. Daar vond de voorpremière plaats van
een flamencochoreografie van mijn dochter
Thérèse Martin (artistennaam Teresa Martin)
op muziek van de Trois Danses van mijn man.
Twee top-flamencodansers waren speciaal
overgekomen uit Madrid. Dat was een geweldige beleving; ik had het voor geen goud
willen missen!
Na afloop stond mij in het theater nog een
grote verrassing te wachten, waarvoor ik u
allen hartelijk wil bedanken. De gewaardeerde
en zeer betrokken donateur van de Frank
Martin Stichting, Roelof de Jong, stond op
en vertelde op een heel aardige manier over

de zaken die ik in mijn leven voor de muziek
van Frank Martin heb gedaan. Namens de
donateurs van de Frank Martin Stichting en
de leden van de Société Frank Martin bood
hij mij daarna iets heel bijzonders aan: een
prachtige gouden broche met smaragden in
de vorm van de eerste noten van de Ballade
voor fluit van mijn man, een werk dat ik in het
verleden vaak heb gespeeld op concerten,
met mijn man aan de piano. De broche is gemaakt door Marit de Koomen, van BLGK Edel-

smeden uit Amsterdam.
Roelof vertelde dat de broche een blijk van
waardering is voor het werk dat ik inmiddels
al ruim 75 jaar voor de muziek van Frank
Martin heb verricht, en dat het geschenk mij
wordt aangeboden door de donateurs van
de Nederlandse Frank Martin Stichting en de
leden van de Zwitserse Société Frank Martin,
op initiatief van ons (Nederlandse) bestuurslid
Nancy van der Elst.
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Het zal u duidelijk zijn dat ik zeer verguld ben
met dit prachtige huldebetoon. Ik wil dan ook
u allen hiervoor heel hartelijk bedanken.
Met veel liefs en hartelijke groeten aan u allen,

Maria Martin.
Amersfoortsestraatweg 9, flat 7
NL - 1412KB Naarden
t. +31 35 6942781

Scripta manent
et verba volant. Het geschrevene blijft,
het gesprokene vergaat. Dit antieke
gezegde zou wel eens zijn betekenis
kunnen verliezen met de opkomst van
de informatica. De computer reduceert,
dupliceert, transformeert en herleidt op
een bijna magische wijze heel de huisbibliotheek tot een kleine USB-stick.
Maar… een tekst op de computer bevat
heel wat minder informatie dan een blad
papier vol aantekeningen. Het is bijvoorbeeld
dankzij de watermerken van het handgeschepte papier en de karakteristieke lijnen
van het handschrift van de kopiïsten dat een
juiste chronologie van het werk van Johann
Sebastian Bach kon worden aangebracht.
De aantekeningen in de marge, de scheurtjes, zelfs de vlekken kunnen verwijzen naar
de fasen van het ontstaan van een manuscript. Het conserveren van de facsimile’s is
een essentieel onderdeel van de muziekwetenschap. Onduidelijke of twijfelachtige muziekuitgaven - door de afwezigheid van het
originele manuscript en het voortbouwen op

kopieën die slechts half betrouwbaar of overeenstemmend zijn - laten de deur open voor
een groot aantal onopgeloste vragen!
Wat het werk van Frank Martin betreft: het
merendeel van zijn originele partituren werd
ondergebracht in de Paul Sacher Stichting te
Basel in Zwitserland. Maar daarnaast zijn er
vast en zeker nog heel wat losse verspreide
blaadjes terug te vinden bij private personen,
in bibliotheken en bij uitgevers. Het is niet de
bedoeling om deze laatsten te onteigenen en
alles op eenzelfde plaats samen te brengen,
maar wel om erover te waken dat het geheel
van handschriften geïnventariseerd wordt.
Op die manier wordt de nalatenschap van
Frank Martin ook beschikbaar gesteld voor
musicologen, wetenschappers en musici die
geïnteresseerd zijn in de details en de subtiliteiten van zijn composities. Deze wens
werd reeds gedeeltelijk uitgevoerd door het
reproductiesysteem van Frank Martin zelf:
kalkeerpapier met aan de achterzijde voorgedrukte notenbalken waarop de componist op
de voorzijde, met inkt, zijn muziek noteerde;
de eventuele fouten konden gemakkelijk
weg geschraapt worden met een krabbertje
of een scheermesje en daarna gecorrigeerd
worden. Talrijke partituren kwamen op die
manier tot stand en het onberispelijke hand-

schrift van Frank Martin bespaarde de uitgever bovendien de kosten van het graveren.
Maar niet alle werken werden op die manier
neer geschreven. Vele partituren werden genoteerd op gewoon muziekpapier.
Samen met zijn echtgenote Maria maakte
Frank Martin reeds een lijst van zijn werken.
In een artikel van een vroeger bulletin wees

Chicago Opera Theater: The Love Potion (Le Vin
Herbé), oktober 2016
Chicago Tribune, 1 oktober 2016
John von Rhein

Mitisek’s sobere productie is als een tijdloos
mystieke ritueel. De zangers, gekleed in eenvoudige, moderne gewaden, dragen houten
stokken die afwisselend de functie suggereren
van speer, roeispaan en het hoofdbord voor
de stervende ridder Tristan. De zangers gaan
staan om stem te geven aan hun rol terwijl op
een videoscherm achter hen videoprojecties
te zien zijn van zee, zeildoek, bos en storm.
(David Lee Bradke is de lichtontwerper).

Chicago Opera Theater zoekt dit seizoen de
tegenwind door de logica van de kaartverkoop
te tarten. COT brengt namelijk ongebruikelijk
repertoire op nieuwe ongewone locaties verspreid door de stad.

In de oorspronkelijke Le Vin Herbé, leidt de
Franse tekst van Joseph Bédier samen met
Martin’s muziek tot een subtiele sfeer die
verwant is aan Debussy’s Pelléas et Mélisande.
Die sfeer is nu enigszins aangetast omdat het
oratorium in het Engels wordt gezongen, de
prachtige vertaling die hier is gebruikt kan hier
niets aan veranderen. Maar het is heel begrijpelijk dat gekozen is het werk uit te voeren in
een taal die de toehoorder begrijpt.

Een grote fondsenwervende actie is in gang
gezet om de miljoen dollar bijeen te brengen
die Andreas Mitisek, de directeur van Chicago
Opera Theater, het tweede operahuis van de
stad, nodig heeft om in het vervolg jaarlijks
vijf in plaats van vier producties te programmeren . Er hangt dus veel af van het succes
van de vier opera’s die in het seizoen 2016-17
worden uitgevoerd.

De COT zangers met hun goede dictie - de
meeste van hen zijn huidige of voormalige
leden van het COT Young Artists program
(uitgevoerd in samenwerking met het operaprogramma van het Chicago College of Performing Arts aan de Roosevelt Universiteit) rechtvaardigen dat het werk wordt uitgevoerd
in de taal van de toehoorders.

Maar de vooruitzichten zijn zeer hoopgevend.
COT opende het operaseizoen 2016-17 afgelopen vrijdagavond in het Music Box Theatre,
een eerbiedwaardig filmpaleis in de wijk Lake
View, met de première voor Chicago van een
intrigerende zeldzaamheid, van de hand van
de grote Zwitserse componist Frank Martin:
zijn oratorium uit 1942 op basis van de Tristan en Isolde legende, Le Vin Herbé in de engelse vertaling van Hugh MacDonald: The Love
Potion.

Evenals in Richard Wagner’s baanbrekende
meesterwerk Tristan und Isolde wordt het
over de gedoemde geliefden uit de Keltische
mythe, opnieuw verteld als middeleeuwse
Franse sage. Maar daar houdt de overeen-

Didier Godel

tot bovennatuurlijke liefde.

Een Beklemmende
Betovering

Goede jonge musici en een bescheiden, poëtische productie geregisseerd en vormgegeven door Mitisek, zorgen voor een geheel
eigen betovering. Je vraagt je af waarom deze
beklemmende, krachtige muziek niet vaker te
horen is. De Music Box Theatre, met zijn 600
zitplaatsen, heldere akoestiek en Toscaansepalazzo kitsch-decor, bleek een geschikte intieme ruimte voor het publiek om kennis te
maken met het bijzondere dat Le Vin Herbé te
bieden heeft.

Jacques Tchamkerten echter op het feit dat
in de verzameling van de Bibliotheek van
het Conservatorium van Genève tot dan toe
onbekende manuscripten te vinden waren.
Heel recent, ter gelegenheid van een sympathiek bezoek aan de uitgeverij Labatiaz (SaintMaurice, CH) opvolger van Henn (Genève),
werd een onbekend werk van Frank Martin
ontdekt. Misschien kunnen wij ons in de toekomst nog verheugen om vergeten werken
opnieuw uit de schaduw naar boven te halen.
Maria Martin kende perfect alle werken die
haar man componeerde vanaf het moment
dat zij samen door het leven gingen. Toch is
het mogelijk dat Frank Martin, eerder geïnteresseerd in het creatieve van het scheppen
dan in de nostalgie van het verzamelen, misschien niet zo nauwkeurig alle werken bij
hield die hij sinds zijn jeugd componeerde.
Het zoeken naar eventueel vergeten partituren heeft iets weg van de jacht op een schat
die onze vereniging prikkelt, in de hoop dat
dankzij het voortbestaan van het geschrevene, vergeten partituren naar de oppervlakte zouden komen. Het is echter ook goed
mogelijk dat alles toch reeds gekend is, maar
dan is het belangrijk om alles in het werk te
stellen dit met zekerheid vast te stellen.

De tenor Bernard Holcomb, een Ryan Opera
Center alumnus, zette een waarachtige Tristan neer: stevig en emotioneel betrokken.
De lyrische-spintosopraan Lani Stait (Isolde) is
soms wat scherp in het hoge register; ze is het
meest expressief als de gekwelde heldin.

komst tussen de twee werken dan ook op.
Martin kiest voor Le Vin Herbé een andere weg
als Wagner. Een vocaal ensemble, bestaand uit
12 zangers, vertelt het tragische verhaal: een
commentaar op de vertelling, zoals de koren
in de klassieke Griekse tragedies. Zangers
stappen uit het ensemble om stem te geven
aan de hoofdpersonen, maar de nadruk ligt
niet zozeer op de twee geliefden, maar meer
op de vertelling als geheel, ondersteund door
een kamerorkest (zeven strijkers en piano).

plichtig aan het impressionisme van Debussy,
met een kleuring die refereert aan de middeleeuwen. Schemerachtige texturen worden
neergezet in pastelkleuren; ritmische vocale
stemvoering wordt sterker gestuurd door de
vertelling dan door de lyrische voortstuwing.
Binnen het verhaal is in Le Vin Herbé veel meer
aan de hand dan in Wagners vijf uur durende
opera, waar de met elkaar verweven thema’s
liefde en dood in dramatische en filosofische
zin alle aandacht opeisen. In Le Vin Herbé voelt
de toehoorder dat hij getuige is van een hedendaagse visie op een oud zinnespel over romantische liefde die wordt getransformeerd

Martin’s schrijfwijze verwijst naar Schönberg’s
twaalftoonsysteem, maar is vooral schat-

3

Verder zijn er de bijrollen. Brittany Loewen
zingt Branghien, de toegewijde dienstmaagd
van Isolde die onwetend een rol speelt bij
de dood van de geliefden; Nicholas Davis als
een krachtige sonore Koning Mark; Jonathan
Weyant, uitstekend in de kleine rol van Tristan’s trouwe vriend Kaherdin, en Kira DillsDeSurra als de ‘andere’ Isolde, die Tristan en
haar rivaal uit jaloezie verraadt.
Het orkest, samengesteld uit musici van de
Chicago Philharmonic, voldeed met glans aan
de grote technische en muzikale eisen die
de partituur aan de uitvoerenden stelt. Het
geheel stond onder de stevige, alerte leiding
van dirigent Emanuele Andrizzi.

Eerbetoon aan Harry Halbreich
9 februari 1931 - 27 juni 2016
In zijn toewijding aan het oeuvre van Frank
Martin, alsook aan dat van heel wat andere
Zwitserse componisten, vervulde de Belgische musicoloog Harry Halbreich de functie
van voorzitter van de Zwitserse Société
Frank Martin van 1999 tot 2011. Daarna
werd hij benoemd tot erevoorzitter.
De leden van de Société die aanwezig waren
op de concertinleiding van Golgotha in de kathedraal van Lausanne in 2010, bewaarden
zonder twijfel volgende herinnering aan Harry
Halbreich. De spaarzame notities die hij mee
had voor deze introductie, rijk aan kennis en
liefde voor deze muziek, had hij genoteerd op
de achterzijde van een klein stukje papier dat
de luisteraars op de eerste rij met verwondering konden herkennen. Het was een kassabonnetje van de supermarkt Migros, volgekrabbeld
met zijn kleine geschrift, een papiertje dat hij op
2 cm van zijn ogen hield. Zo herinneren zij die
hem gekend hebben ook zijn agenda die meer
weg had van een middeleeuwse codex dan
van een goed geordend notitieboekje, zonder
te spreken over een ondenkbaar elektronisch
werktuig.

Voor het eerst op CD

Ein Totentanz zu Basel im
Jahre1943 Frank Martin
CD cpo 777 977-2, 2016 (66’08)
Wij kunnen ons alleen maar verheugen dat
het werk van Frank Martin bijna volledig op
CD in de handel verkrijgbaar is. Na Der Sturm,
het belangrijkste meesterwerk dat nog ontbrak, na Das Märchen vom Aschenbrödel, opstanding van een heerlijke partituur, zie hier
een vergeten werk dat iedereen met veel interesse zal ontdekken.
De titel van Der Totentanz zu Basel im Jahre
1943 geeft in zich een duidelijke verklaring
over onderwerp, plaats en datum. De dodendans op de muur van de begraafplaats van
de Dominicanen in het Zwitserse Basel (rond
1440) is bekend gebleven ook al zijn er slechts

Voor mij, die hem sinds lange tijd opzocht –
vanaf onze ontmoeting ter gelegenheid van een
internationale jury voor een ‘prix du disque’ en
die ook maakte dat wij elkaar elke zomer terugzagen - typeren deze details hem zeer goed.
Een oneindige competentie in alles wat met
muziek uit heden en verleden te maken had,
een pedagogische gave die de luisteraars naar
de kern van het onderwerp voerde, zonder
hoogdravendheid en zonder het jargon van een
specialist, een steeds heroplevend enthousiasme voor de componisten die hij koesterde,
een onverzadigbare nieuwsgierigheid voor degenen die in de geschiedenis vergeten werden
(Guerrero, Zelenka, Alkan...) en voor de nog te
ontdekken jonge opkomende componisten,
een kijk op de dingen die zich niet richtte op de
details maar die vooral peilde naar de essentiële en diepgaande vragen over de kunst en
het leven van de geest. Dit alles echter ging gepaard met een grote onhandigheid in bepaalde
sociale situaties - zoals bijvoorbeeld zijn chaotische manier om de algemene vergaderingen
voor te zitten - en een grote moeilijkheid in de
omgang met alles wat op een of andere manier
met techniek te maken had. Zo konden we hem
kwaad zien vertrekken als iets hem niet aan
stond, geïrriteerd voor een microfoon die niet
werkte of een CD die haperde. Hij slaagde er
ook nooit in om het toetsenbord of het scherm
van een computer onder de knie te krijgen, wat
echter, met een beetje geduld van zijn kant, zijn
research en de vormgeving ervan vergemakkelijkt zou hebben. Hij schreef met geduld en
passie, met een echte bezetenheid om kennis
en liefde over te brengen, trouw aan zijn oude
mechanische schrijfmachine, onherstelbaar
door ouderdom.
Dit alles heeft hem echter niet weerhouden ons
een groot aantal absoluut fundamentele werken
na te laten. Denken we aan zijn werk over Bohuslav Martinu, van wie hij de volledige catalogus
heeft uitgewerkt, over Olivier Messiaen, van wie
hij leerling was, over Debussy en Albéric Magnard, en in het bijzonder over Arthur Honegger

die ook zijn leermeester is geweest. Aan deze
componist wijdde hij minstens drie belangrijke
naslagwerken, een biografisch en musicologisch handboek (Fayard), een geïllustreerde
biografie (Slatkine) als ook een groots opgevatte
‘catalogue raisonné’, vervolledigd met een chronologie, met gedetailleerde analyses en een
discografie (Champion). Hierbij komen nog de
ontelbare artikelen in muziektijdschriften (lange
tijd Harmonie en Crescendo): plaat/CD-presentaties, dikwijls uitgewerkt tot echte studies en
kritieken betreffende opnames.
De luisteraars van Espace2 zijn zonder twijfel
de weken van ‘Musique et Mémoire’ nog niet
vergeten, waarin Harry Halbreich met passie
en nauwkeurigheid sprak over Bruckner, Ernest
Bloch en de Zwitserse componisten.

kopieën en enkele fragmenten bewaard. Deze
muurschildering getuigt van de sterke impact
op de geest van de angst voor de dood, de
gelijkheid van iedereen en de gelatenheid
van elk voor de onvermijdelijkheid van het
menselijk lot. Reeds in 1940 dirigeerde Paul
Sacher de creatie van de Danse des morts van
Arthur Honegger, waarbij Paul Claudel op het
idee van het gedicht gekomen was door een
bezoek aan het Museum van Basel.

Om een idee te geven waarover de muziek
gaat, is het van belang de bouwstenen ervan
te beschrijven. Eerst en vooral spelen de
bekende ‘tambours de Bâle’, goed gekend
door iedereen die reeds deelnam aan de
beroemde Fassnacht, een belangrijke rol.
Deze trommels zorgen niet alleen voor een
lokale kleur, maar zijn als het ware essentiële acteurs in de voorstelling! Enerzijds
vertrouwd met de dood, anderzijds er door
afgeschrikt, spelen zij een rol bij het inleiden,
het afbakenen en het afsluiten van het stuk
en daarnaast versterken zij het orkest met
hun ritmische impact en hun sonore doordringendheid. Belangrijk om te weten is dat
Frank Martin niet alle tussenkomsten van de
trommels in de partituur genoteerd heeft:
Edith Habraken, uit Nederland afkomstig,
gevestigd in Basel en een absolute specialist
van de ‘Basler Trommel’, heeft de nodige passages zeer kundig aangevuld.

Hoe intens levendig zijn enthousiasme, zo
intens en hevig ook zijn afkeer (Wagner,
Brahms, Richard Strauss, Britten...). Maar zijn
liefde voor Bach was oneindig en zijn nieuwsgierigheid naar de hedendaagse muziek zonder
grenzen en zonder dogmatisme. Zo nam hij het
evengoed op voor Xenakis als voor Scelsi, Ligeti,
Ohana. Zo verzette hij zich vrij snel tegen de
Boulez-heerschappij, die niet toeliet om tegelijkertijd te houden van Webern en Honegger,
Varèse en Sibelius. Zonder te spreken over
Frank Martin...
Dit leidt ons tot de bespreking van de biografie van Harry Halbreich zelf. Zijn Honegger
droeg hij op aan ons land, en schreef: “Aan
Zwitserland, aan wie ik een halve eeuw oude
dankbaarheid schuldig ben, vanaf de dag in
oktober 1942 toen men mij als kind redde,
verwelkomde en uit de klauwen van het Frankrijk van Vichy losrukte.” Als kind, geboren in
Berlijn, uit een Duitse vader en een Engelse
moeder (wat enerzijds zijn familienaam en
anderzijds zijn voornaam verklaart, alsook zijn
drietaligheid,) werd hij reeds vroeg verbannen
naar Frankrijk met zijn ouders die op de vlucht
waren voor het nazisme. Zijn ouders, die de
kinderen vooraf naar Zwitserland stuurden om

Toen Mariette von Meyenburg, geïnspireerd
door hetzelfde onderwerp, te midden van
WOII aan haar oom Frank Martin vroeg om de
muziek te componeren voor een voorstelling
met dans en mime, was de componist overtuigd van haar idee: terwijl de dood slachtoffers maakt op het slagveld, terwijl Zwitserland op miraculeuze wijze gespaard blijft, is
dit een manier om verder na te denken, over
de theatervoorstelling heen. Zoals de tekst
van het programma het uitdrukt: “Voor de
tweede keer sinds het begin van de eeuw,
zijn wij omgeven door een wereldconflict. Op
wonderbaarlijke wijze stopt de ergste dood,
de massale en onpersoonlijke dood, aan
onze grenzen. Wij kunnen wel rustig leven,
maar wij moeten ook onze eigen dood voor
ogen houden. Want de massale dood raakt
ons en waarschuwt ons.”
Het spektakel vond plaats in de maanden
mei en juni 1943, in open lucht op het plein
van de kathedraal, de Münsterplatz in Basel.
Op een enkele unieke herhaling in 1992 na,
bleef de partituur in de vergetelheid. Daarom
moeten we ons nu verheugen dat het werk
uitgegeven (Floricor) en opgenomen werd en
hopen dat er ooit een audiovisuele versie van
het stuk mag komen.

De 16de eeuwse Lutherse koralen worden
gezongen door een koor. De mannenstemmen zetten in, a capella, met de melodie
‘Der grimmig Tod mit seinem Pfeil’. Deze melodie dient als leitmotiv of thema gedurende
heel het werk en zit verweven in verschillende niveaus zowel harmonisch, ritmisch
als instrumentaal. Vervolgens begeleiden
kinderstemmen de rouwstoet op de treden
die naar de hemel leiden: dit is de ‘hemelse
muziek’ waarvan de melodie als het ware
omgeven wordt door een harmonische halo
gespeeld door een klein strijkorkest.
Tenslotte is er de confrontatie van de Dood
met verschillende personages: de oude man,
de moeder en haar kind, de atleet, de rijke
man, het jonge meisje, de zelfmoordenaar en
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te ontsnappen aan de razzia’s, kwamen zelf
om het leven in de bergen tijdens hun poging
de grens te bereiken en zich bij de kinderen
te voegen. Harry groeide op in België maar
kwam naar Genève om bij componist Joseph
Lauber te studeren (1864-1952). Van hem herinnerde hij zich met fierheid dat diens eerste
leerling... Frank Martin was geweest, hijzelf de
laatste. Deze eerste verbondenheid met een
musicus die hij nooit zou ophouden te bewonderen, zijn jaren in Genève en de concerten
van Ernest Ansermet, dat alles vormt de basis
van zijn gehechtheid aan de stad, het land,
de bergen “die boven alle grenzen heen, mijn
enige echte vaderland zijn”.
Zijn studies werden voortgezet in Parijs, eerst
aan de ‘Ecole normale de musique’ (1952-1955)
waar hij Arthur Honegger als professor had en
daarna aan het Conservatorium (1955-1958)
waar hij leerling werd van Olivier Messiaen voor
het vak analyse. Als noeste werker was hij vanaf
dan gewapend om een carrière aan te vatten
als geëngageerd journalist, als enthousiast
spreker, gepassioneerd radio producer, nieuwsgierig discografie kenner. Harry was altijd op
zoek naar miskende muziek door alle eeuwen
heen en naar jonge componisten die hij aan
iedereen liet ontdekken, vooral in de periode
dat hij van 1973 tot 1976 artistiek directeur was
van het Festival de Royan. Later, tussen 1971
en 1996, werd hij professor muziekanalyse aan
het Koninklijk Conservatorium van Bergen in
België. Hij stopte nooit met het bijwonen van
concerten, conferenties en festivals.
Wij mogen fier zijn dat deze vrije geest, dit
edelmoedig karakter, deze vijand van elk compromis, deze gelovige man (hij bekeerde zich
in dezelfde kerk waar Messiaen organist was),
deze trouwe vriend, moeilijk echter omwille van
zijn nooit aflatende veeleisendheid, jarenlang
de voorzitter van de Société Frank Martin is geweest.
Pierre Michot

de mooie vrouw. Deze muziek is de ‘aardse
muziek’ en wordt toevertrouwd aan een jazzband, geïnspireerd door de voorstelling in
‘open lucht’. De klankkleur van de jazzband,
samengesteld uit 4 klarinetten, 6 saxofoons,
2 trompetten en 2 trombones, herinnert aan
de jaren ‘20 en Kurt Weil (Berliner Requiem bijvoorbeeld). De bijdrage van een contrabas,
een piano, en uitgebreid slagwerk, versterkt
door de ‘tambours de Bâle’, kenmerken oude
en nieuwe dansvormen waarin Frank Martins samenklanken en ritmes duidelijk herkenbaar zijn; zo ook de muzikale passages
waarin de accenten verschuiven op het obstinate scanderen van de mars.
Dit zijn de bestanddelen van een eerder heterogene suite, maar het is juist dat contrast
tussen de herinnering aan muziekstukken uit
het verleden en de uitgesproken aanwezigheid van eigentijdse elementen die zonder
twijfel op de toeschouwers in 1943 een diepe
indruk heeft nagelaten.
De Nederlandse dirigent Bastiaan Blomhert
schuwde eveneens de verscheidenheid
niet en bracht voor zijn opname musici van
verschillende nationaliteiten samen. Naast
de drie authentieke trommelaars uit Basel,
komen de blazers uit Portugal (ARMAB Orchestra), de pianist uit Australië (Geoffrey
Madge) en het koor en de strijkers uit Nederland (Sacramentskoor Breda, Huneni
String Orchestra Amersfoort). De opnames
werden gerealiseerd in Portugal en in Nederland. Dankzij de dirigent en de producent
kwam een mooi samenhangend harmonisch
geheel tot stand.
Pierre Michot

