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Voor u ligt het tweede Bulletin-nieuwe-stijl
van de (Zwitserse) Société Frank Martin en
de (Nederlandse) Frank Martin Stichting.

uitgebreide inleiding en annotatie van de hand
van Bernhard Billeter.

Voor allen die zich inzetten voor het werk van de
componist Frank Martin is 2017 een bewogen
jaar omdat zijn weduwe, Maria Martin-Boeke,
op 6 juli jl. op 102jarige leeftijd is overleden. Na
de dood van haar echtgenoot in 1974 heeft zij
zich met volle energie gestort op het beheren
van zijn muzikale nalatenschap. Tot aan haar
laatste dag was zij intensief betrokken bij het
wel en wee van de société en stichting.
Voor deze organisaties is Maria Martin eigenlijk onmisbaar. Maar omdat haar krachten de
afgelopen paar jaar langzaam afnamen zijn
de société en de stichting zich stilaan gaan
voorbereiden op een nieuwe periode die onvermijdelijk zou aanbreken. En met het overlijden van Maria is dan ook daadwerkelijk
een nieuwe fase aangebroken. We zullen het
moeten doen zonder haar kennis over het
leven en de muziek van haar geliefde echtgenoot en zonder haar steun en inspiratie. Maar
dankbaar voor de lange tijd dat zij haar werk
heeft kunnen verrichten zijn de besturen van
de société en van de stichting vereend in de gedachte door te gaan op de ingeslagen weg met
het beheren en het toegankelijk maken van
de muziek en het gedachtengoed van Frank
Martin. Zijn muziek is het alleszins waard!

van Maria over te nemen. Magda heeft circa 25
jaar intensief met Maria samengewerkt en had
haar volle vertrouwen. De stichting kan zich
geen betere voorzitter wensen.
De société en de stichting hebben beide het
beleidsvoornemen uitgesproken om in de komende jaren nauw samen te werken. Per slot
van rekening streven zij precies hetzelfde doel
na, zij het in twee verschillende taalgebieden.
Twee belangrijke projecten in 2018 waarbij de
samenwerking onder meer ‘voelbaar’ zal zijn,
zijn het op onze gezamenlijke website (www.
frankmartin.org) publiceren van een uitgebreide werkencatalogus van Frank Martin, en
de drietalige (papieren) publicatie, bij Universal
Edition, van de briefwisseling tussen de componist en de vooraanstaande Weense pianist
Paul Badura-Skoda over de pianowerken van
Frank Martin. Dit boek wordt voorzien van een

Het bestuur van de stichting heeft de Belgische musicologe en Martinkenner Magda de
Meester unaniem verzocht het voorzitterschap

pedalen voor de bediening van de registers, 2
luitregisters en een manuaalkoppeling. Voor de
bouw van de klankkast inspireerde Pleyel zich
echter niet op de gesloten houten kast van het
historische klavecimbel, maar wel op de bouw
van de moderne vleugelpiano. Deze werd gekenmerkt door een massief houten structuur,
versterkt door een stalen raamwerk, waarbij
het klankbord ook onderaan zichtbaar blijft.
De knoppen of hendeltjes om met de hand
de dynamiek tijdens het spelen aan te passen,
waren reeds rond 1800 door de Engelse klavecimbelbouwers door pedalen vervangen.
Wanda Landowska ontdekte later in het Brusselse instrumentenmuseum, een klavecimbel
uit 1734 met een extra 16-voetsregister (16’,
een octaaf lager) en omwonden snaren van de
Hamburgse orgel-, clavichord- en klavecimbelbouwer Hieronymus A. Hass (Hasch). Zij was
heel enthousiast over de statige, diepe klank
en spoorde Pleyel aan voor een soortgelijke
uitbreiding met 7 pedalen. Volgens het toon-

Frank Martin en
het klavecimbel
(deel 1)
Bernhard Billeter, Vertaling Magda de Meester (D=>NL)

In de 19de eeuw zijn er slechts weinig nieuwe
klavecimbels gebouwd en ze werden zelden of
nooit als continuo-instrument ingezet. De revival begon in Engeland met Arnold Dolmetsch
(1850-1940) en in Frankrijk met de Poolse pianiste Wanda Landowska (1879-1959).
Klavecimbels met nieuwe ideeën
In 1903 slaagde Landowska erin de Franse pianofirma Pleyel te overtuigen om klavecimbels
te bouwen met 2 manualen, 2 achtvoetsregisters (8’), een viervoet (4’, een octaaf hoger), 6
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Het Bulletin dat voor u ligt bevat drie inhoudelijke artikelen over de muziek van Frank Martin.
Wij zijn trots op de bijdrage van Bernhard Billeter, over Frank Martin en het clavecimbel.
Het eerste deel van dit artikel staat in dit Bulletin, het tweede deel volgt in het Bulletin 2018.
Magda de Meester ontwart in haar artikel De
manuscripten van Quatre Pièces Brèves de gecompliceerde en fascinerende ontstaansgeschiedenis van dit meesterwerk voor gitaar,
dat overigens onlangs is opgenomen in de
Guitar Canon (www.guitarcanon.com). De Koreaans-Amerikaanse pianiste Lim Angela Tchoi
schrijft over haar fascinatie voor de Huit Préludes pour le piano. Verder is in dit Bulletin een
aantal in-memoriamteksten afgedrukt die zijn
uitgesproken bij de uitvaart van Maria Martin
in Naarden op 15 juli jl. en bij de bijzetting in
het graf van Frank Martin in Genève op 27
september jl. Ook opgenomen zijn een verslag
van de Open Dag 2017 van de Frank Martin
Stichting, en een In Memoriam voor Nancy van
der Elst, vanaf 1992 gewaardeerd bestuurslid
van de stichting, die in het voorjaar van 2017
is overleden.
Wij hopen dat dit Bulletin u bevalt en wij staan
open voor uw opmerkingen, vragen, wensen…
Genève/Naarden, 1 november 2017,
Didier Godel, voorzitter Société Frank Martin.
Magda de Meester, voorzitter Frank Martin
Stichting.

aangevende vakboek van Frank Hubbard (1)
blijft het echter onzeker of deze klavecimbel
met de zichtbare latere aanpassingen zijn oorspronkelijke registerdispositie behouden had;
Hubbard uit zich duidelijk negatief over de
‘niet solide’ of onbetrouwbare bouw en over
de voor hem weinig aanvaardbare klank; dit
waardeoordeel stamt echter uit de tijd waarin
men historische modellen met een robuuste
klank verkoos boven de Pleyel klavecimbels. (2)
Hass bouwde instrumenten met drie manualen: een extra manuaal - het onderste - voor
de 16’, het middelste naar Transalpijnse traditie (niet Italiaanse) met de 8’ en 4’ en het bovenste manuaal met een licht nasale 8’ (waarbij
de snaren dichter bij de kam aangetokkeld
worden). Pleyel daarentegen bracht de drie
registers (16’, 8’ en 4’) samen in het onderste
manuaal. Dit instrument veroverde de muziekscene rond de Schola Cantorum in Parijs en in
heel Europa.
vervolg p.2

vervolg p.1

Het was ook in die periode dat Frank Martin
in Parijs woonde en als klavecinist aan allerlei
oude muziekuitvoeringen meewerkte. In 1930
schreef hij zelfs de continuo-partij uit voor de
publicatie van drie sonaten van Henricus Albicastro (volgens recent onderzoek niet van Zwitserse afkomst) en van Gaspard Fritz (Genève).
De continuo specialist Jesper B. Christensen (3)
bekritiseerde deze interpretatie, wat echter de
muzikale waarde niet vermindert.
Exacte kopieën naar historisch model
Landowska zette enkele componisten die toen
in Parijs leefden ertoe aan om nieuwe klavelcimbelmuziek te componeren, o.a. Manual de Falla
in 1926, Francis Poulenc in 1927/28 en Bohuslav Martinu in 1935. Een weinig later bouwde
de pianobouwer Neupert uit Nürnberg ook
klavecimbels. Reinhold Neupert (1874-1952),
die van 1918 tot 1949 de commerciële leiding
had, besefte heel snel dat klavecimbels voor de
uitvoering van oude muziek belangrijk waren
en bevorderde daarom de nieuwbouw. Zijn instrumenten, die nog tot in de jaren ‘60 verkocht
werden, hadden een zware constructie in het
raamwerk, net zoals de Pleyel klavecimbels,
maar werden door een andere registerdispositie
gekenmerkt: op het onderste manuaal bevond
zich de 16’ en de 8’, op het bovenste manuaal de
8’ en de 4’. Dit type werd door andere firma’s in
de Duitstalige landen nagebouwd tot men overstapte naar het maken van exacte kopieën van
historische modellen. Belangrijke pioniers voor
deze historische kopieën waren Schütze en Skovronek. Ondertussen zijn de Pleyel klavecimbels
en andere Duitse klavecimbels in raamwerkconstructie en een 16’ zo zeldzaam geworden dat zij
voor de klavecimbelliteratuur uit de 20ste eeuw
als beschermde monumenten worden geklasseerd. Maar componisten zoals Manual de Falla,
Francis Poulenc en vele anderen zoals bij voorbeeld Rudolf Kelterborn, Peter Mieg en Norbert

In Memoriam
Maria Martin I
Ferry Jongbloed

Toespraak uitgesproken tijdens de uitvaart van
Maria Martin (1915-2017) in de Grote Kerk te
Naarden, 15 juli 2017

Als iemand heel lang leeft, dan ga je op een
gegeven moment denken dat iemand er altijd
zal zijn.
Op hoge leeftijd krijgt iemand iets bovenmenselijks. Met Maria hebben we dit anderhalf jaar
geleden gezien toen we op een avond met haar
meegingen naar een CDpresentatie in winters
Deventer. Christianne Stotijn bood een eerste
exemplaar van haar nieuwste CD aan aan vier
sterke vrouwen, van wie Maria er één was. Na
de CDuitreiking zag ik dat een paar mensen uit
het publiek, die haar niet kenden, op Maria af
kwamen om haar zachtjes aan te raken. Het
was net India. Misschien dachten ze dat een
aanraking geluk betekende of een lang leven.
Wie weet.
Na het overlijden van haar geliefde echtgenoot in 1974 heeft Maria zich met volle kracht
gestort op het beheren van Frank Martin’s
muzikale nalatenschap. In 1979 richtte ze
in Lausanne de Société Frank Martin op; de
eerste voorzitter was Jehudi Menuhin. En een
paar maanden later ging ze in Nederland van
start met de Frank Martin Stichting. Doel van
deze twee organisaties is de herinnering aan
Frank Martin levend te houden en zijn muziek
en gedachtengoed onder de aandacht te
brengen van musici, musicologen en muziekliefhebbers. Het Zwitserse genootschap en de

Moret hadden de aristocratische, verfijnde en
ietwat snorrende klank, rijk aan boventonen en
toch zeer statig, in het gehoor.
Frank Martins composities voor
klavecimbel
Het kan niet anders dan dat Frank Martin Wanda
Landowska in concert gehoord heeft. Of hij haar
echter ook persoonlijk ontmoet heeft, weten
wij niet. Dat is weinig waarschijnlijk omdat
hij in dat geval vast en zeker onmiddellijk aan
een klavecimbelconcert begonnen was. Pas in
1943, wanneer hij van Paul Sacher de opdracht
kreeg die tot Petite Symphonie Concertante heeft
geleid, hield hij zich met het klavecimbel bezig.
Sacher wilde een werk dat naast moderne instrumenten ook de strijkinstrumenten van een
continuo-groep uit de Barok bevatte. Zijn Concerto pour clavecin et petit orchestre kwam nog
later tot stand namelijk in 1951/52. Aan zijn
Zwitserse private leerling in compositie Peter
Mieg, die trouwens ook een concerto voor klavecimbel wilde componeren (4), schreef Martin:
“Ik heb het gedaan omdat het enigszins in de
lucht zit. Ik heb in Keulen studenten die het al

Nederlandse stichting zijn na bijna 40 jaar nog
steeds zeer actief.
Met een ongelofelijke energie heeft zij zich ingezet voor de ontwikkeling van deze twee organisaties. Tot een paar jaar geleden, ze was toen
al ver in de 90, reed ze in haar trouwe groene
Peugeootje altijd iets te hard over de Autobahn
heen en weer tussen Nederland en Zwitserland
om haar zelf gestelde taken voor de muziek
van Frank Martin te vervullen. Ze schreef jaarlijks ongeveer alle artikelen van het Zwitserse
én het Nederlands Bulletin, organiseerde vergaderingen, concerten, symposia, tentoonstellingen… Terugkijkend is het echt ongelofelijk te
zien wat een Alpenlandschap aan werk zij heeft
verricht. Ze kon het natuurlijk niet allemaal
zelf doen, maar ze had een goede hand in het
kiezen van de mensen die haar hielpen. Veel
van hen vielen in de categorie ‘trouwe zielen’.
Want erg veel ruimte voor eigen initiatief van
medestanders was er niet.
Maria blijft na de dood van haar echtgenoot
in het huis op de Bollelaan wonen. Omdat zij
professioneel musicus is, veel met haar echtgenoot over zijn werk heeft gesproken, praktisch
is en perfect in vier talen kan communiceren,
kan zij veel inhoudelijk werk doen, zoals het
uitgeven van muziekwerken en commentaren
van haar man en het redigeren en schrijven
van artikelen. En passant schrijft ze haar autobiografie, die nu in het Frans en Engels verkrijgbaar is. Ook onderhoudt zij per brief, telefoon en e-mail contact met musici over de hele
wereld die werken van haar echtgenoot uitvoeren. In het verlengde hiervan rijpt bij haar
in de jaren 90 het plan om ‘de Bollelaan’ een
bestemming als ‘componistenhuis’ te geven. In
1996 hakt zij de knoop door en besluit zij het
huis en een groot deel van de inventaris inderdaad te bestemmen tot Frank Martin Huis,
een studie- en documentatiecentrum op het

eerder gedaan hebben; en ik ben er zeker van
dat er een nieuwe literatuur voor dit instrument
zal ontstaan, een literatuur die in veel opzichten
met ons gevoel overeenstemt. Ik ben echter
verwonderd dat het zo lang geduurd heeft terwijl het gebruik van het klavecimbel voor het
uitvoeren van Barokmuziek reeds lang een feit
is.” (5)

sterking omwille van de omvang van de zaal.
Deze ervaring toonde aan dat het gebruik van
een historische kopie heel goed mogelijk was.
Uiteraard, en dat geldt ook voor Martins klavecimbelconcert, moet men de passages in de
linkerhand met 16’-aanduiding een octaaf lager
spelen, wat meestal ook gedaan wordt. Op die
manier wordt Martins klankbeeld gerealiseerd.

Het ideale instrument voor Martins
muziek?
Beide werken, Petite Symphonie Concertante en
Concerto pour clavecin et petit orchestre, voorzag
hij van registeraanduidingen die naar de dispositie van Pleyel verwijzen. Deze registers
toepassen op een Neupert klavecimbel brengt
weinig moeilijkheden met zich mee: men moet
slechts ietsje vaker de manuaalkoppeling gebruiken. De vraag is of in beide genoemde
werken, waar we nog Martins laatste compositie Et la vie l’emporta (1974) aan kunnen toevoegen, de klavecimbelpartij op een historische
kopie kan gespeeld worden in het geval er geen
Pleyel of Neupert instrument met een 16’ ter
beschikking is? Martin was ruimdenkend wat de
verschillende types van instrumenten betreft (er
bestaan bijvoorbeeld ook Franse en Duitse klarinetten en fagotten en speciale Weense hobo’s
en hoorns, die zich niet alleen door de speelwijze maar ook door verschil van klankkleur
onderscheiden). Zo heeft hij voor zijn Concerto
pour clavecin et petit orchestre uitdrukkelijk de
uitvoering op een authentiek instrument of op
een exacte kopie goedgekeurd. Of dit ook voor
de Petite Symphonie Concertante geldt, weten we
niet. Als de auteur van dit artikel in zijn in 1999
verschenen boek over Frank Martin schreef
(6), beantwoordde hij deze vraag negatief. Een
weinig later, in 2004, was er tijdens het FrankMartin festival in Zürich, in de grote zaal van de
Tonhalle geen klavecimbel met 16’ voorhanden.
Noodgedwongen moest men een historische
kopie gebruiken met lichte electronische ver-

Deel 2 van het artikel wordt gepubliceerd in het
Bulletin 2018.

gebied van het werk, het gedachtengoed en
het leven van Frank Martin.
In 1996 verhuist Maria van het grote huis op de
Bollelaan naar een appartement in het Bosch
van Bredius, dat zij hardnekkig een ‘serviceflat
zonder service’ noemt. En ze vraagt ons op
de bovenverdieping van het huis aan de Bollelaan te komen wonen. Daar hebben wij de
afgelopen 20 jaar met veel plezier gewoond,
en daar heb ik Maria ook heel goed leren
kennen. Wat begon als een praktische taak,
‘beheerder van huis en hof’, groeide in de loop
van de jaren uit tot een heel bijzondere vriendschap en een nauwe verwevenheid zowel zakelijk als privé. Doordat wij in deze tijd zo veel
contact hadden, doorgaans iedere dag, is in
de loop der jaren een grote vertrouwensband
ontstaan, die er bij voorbeeld toe geleid heeft
dat ik Maria alles kon zeggen. Ook de moeilijke gesprekken ben ik aangegaan en ik was
iedere keer weer verbaasd over de soepelheid
waarmee zij met tegenspraak en tegenslagen
kon omgaan. Zelfs zij liet zich soms door argumenten overtuigen…

wilden niet altijd over Frank Martin praten.
Maar zó groot was de liefde én de waardering
voor haar echtgenoot en zijn muziek, dat zij
bereid was deze prijs te betalen.

Als ik één karakterkenmerk van Maria in hoge
mate bewonderde dan was dat haar wiskracht.
Wilskracht maakte dat zij voor de muziek koos
en voor Frank Martin. Door haar maakte de
liefde van haar leven ook kennis met nieuwe
literaire werelden en zijn een paar van de
mooiste liederencycli van de 20ste eeuw ontstaan als Der Cornet en de Jedermann liederen.
Maria heeft tijdens haar leven op persoonlijk
vlak wel de prijs moeten betalen voor haar
keuze om Frank Martin en zijn muziek boven
alles te plaatsen. Ze heeft daarmee in wezen
een deel van het mogelijke contact met haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen voorbij laten gaan. En het heeft vrienden
en kennissen van haar vervreemd: mensen

2

Voetnoten:
(1) F. Hubbard: Three Centuries of Harpsichord Making, Harvard University Press, Cambridge MA USA 1965, p. 331–33
(2) Een overzicht van de geschiedenis en de bouw van het
klavecimbel is terug te vinden in B. Billeter: Bachs Klavierund Orgelmusik Aufführungspraxis, Beschreibung sämtlicher Werke eingeschlossen Kammermusik und Konzerte,
Einordnung in Bachs kompositorische Entwicklung mit Anregungen zur Interpretation, Verlag Amadeus Winterthur
2011, 2. unveränderte Auflage 2013, p. 30–33.
(3) De auteur hoorde zijn voordracht tijdens een evenement
georganiseerd door zijn Hogeschool, der Schola Cantorum
Basiliensis.
(4) Verschenen in 1953.
(5) B. Billeter: Frank Martin. Werdegang und Musiksprache
seiner Werke. Verlag Schott, Mainz usw. 1999, p. 150.
(6) Ibid. p. 114.

Prof. Dr. Bernhard Billeter en zijn echtgenote Verena
Guggenbühl, reeds vanaf het begin trouwe leden
van de Société Frank Martin.

De buitenwereld heeft vooral de efficiënte,
daadkrachtige Maria gezien, die door roeien
en ruiten ging. Ik prijs mij gelukkig daarnaast
ook de lieve, geïnteresseerde, grappige en
positieve Maria te hebben leren kennen. Het
maakt het gemakkelijker voor ‘trouwe zielen’
als Magda de Meester en mij om met een glimlach voort te bouwen op het vele belangrijke
werk dat zij heeft verricht.
Ruim een week geleden ging haar leven als een
flakkerend kaarsje uit, maar tot het laatst was
haar geest ongebroken. Wat heeft zij de afgelopen maanden genoten van de liefdevolle nabijheid van Teresa en Jan Frank: de liefste kinderen die een moeder zich kan wensen.
Maria overleed precies op het moment dat
heel klassiek-muziekminnend Nederland op
Radio 4 luisterde naar een opname van de
laatste van de Acht Préludes van Frank Martin,
gespeeld door de jonge pianist en Martinliefhebber Thomas Beijer.
Maria is op een heel gezonde en krachtige
manier ruim 102 jaar oud geworden. In de
laatste 20 jaar van haar leven, de tijd dat ik
haar kende, heeft ze precies een halve dag in
het ziekenhuis gelegen. Toen heeft ze zichzelf
ontslagen: ze zei hierover tegen mij ‘ik heb echt
geen tijd om in het ziekenhuis te liggen, het
komt nu zo slecht uit’. Zij heeft in haar leven
een zeer grote liefde gekend en ze heeft zich
nuttig gemaakt voor het goede en het schone.
Zij heeft het waardevolle van haar leven ruimhartig gedeeld met anderen. Laten wij vandaag
haar dood betreuren, maar boven al haar
leven vieren. Haar aardse leven dat eindigt in
het licht.

De pianiste Lim
Angela Tchoi over
Frank Martin
Vertaling Ferry Jongbloed (E=>NL)

Op dit moment ben ik druk doende met het
afronden van mijn dissertatie aan de Arizona
State University in de Verenigde Staten. Ik hoop
te promoveren op Frank Martin’s Huit préludes
pour piano in relatie tot zijn werken in andere
genres. Ik onderzoek onder meer in hoeverre
de Preludes een afspiegeling zijn van zijn compositorische klank en stijl. De preludes 1,3,5
en 8 heb ik al in 2003 ingestudeerd voor het
solorecital ter verkrijging van mijn bachelor’s

degree als pianist. Rond dezelfde tijd heb ik
ook een paper geschreven met een analyse
van de achtste prelude. Sinds die tijd ben ik gefascineerd door de muziek van Frank Martin.
Ik heb ook regelmatig de website van de Frank
Martin Stichting geraadpleegd. Ruim 13 jaar
later is mijn proefschrift uitgegroeid tot een
document van ongeveer 150 pagina’s, waarin
ik aandacht besteed aan een groot aantal van
Frank Martin’s werken. Ten aanzien van de Preludes vind ik bijvoorbeeld zijn toepassing van
het B-A-C-H-motief heel opmerkelijk, alsmede
de alteraties hiervan, een spel van halve tonen,
hele tonen en weglatingen. Ook besteed ik
onder meer aandacht aan zijn chromatische
schrijfwijze met drieklanken, de ritmische stuwing, de dodecafonie, elementen uit de Barok,
verborgen cyclische structuren, grote crescendo, glijdende tonaliteit en gelaagdheid.
Frank Martin gebruikt de twaalftoonreeks als

een niet-dwingend chromatisch hulpmiddel,
zonder het pad van de tonaliteit te verlaten.
Door het bestuderen van Frank Martin’s composities, het luisteren naar zijn muziek en
het raadplegen van een aantal schriftelijke
bronnen ben ik een groot aantal overeenkomsten tussen de Huit préludes en zijn andere
werken op het spoor gekomen. Hierdoor ben

versterkt door de plaatopname door de Engelse gitarist Julian Bream in 1966. Bream ontmoette Frank Martin persoonlijk in 1973, één
jaar voor zijn overlijden, en besprak met hem
de compositie van een nieuw solowerk voor
gitaar. Het bleef helaas bij dit laatste gesprek.
Pas na de dood van zowel Frank Martin in 1974
als van de Oostenrijkse gitarist Hermann Leeb
in 1979 krijgen we een vervolg van het verhaal.
Het Leeb-manuscript uit 1938 wordt door een
van zijn leerlingen ontdekt en doorverkocht
aan de verzameling van Paul Sacher in Bazel.
Een vergelijking van deze vroege versie van de
Quatre Pièces Brèves en de UE-versie uit 1955
lag voor de hand. De UE voelde zich hierdoor
verplicht een nieuwe gecorrigeerde uitgave
van de Quatre Pièces Brèves te laten verschijnen,
wat ook gebeurde in 1987.

De manuscripten
van Quatre Pièces
Brèves
Magda de Meester

In 1933 componeerde Frank Martin een vierdelig stuk voor klassieke gitaar met als titel
Quatre Pièces Brèves. Zelfs tot op de dag van
vandaag, 80 jaar na zijn ontstaan, behoort het
stuk nog steeds tot de belangrijkste en muzikaal waardevolste bijdragen aan het solo
repertorium voor gitaar. Spijtig genoeg bleef
het Frank Martins unieke bijdrage, op enkele
kamermuzikale werken na: in 1947 componeerde hij het lied Quand n’ont assez fait dodo
voor tenor, gitaar en vierhandig piano, in 1960
bewerkte hij zijn Drey Minnelieder (oorspronkelijk voor sopraan en piano) voor fluit en gitaar,
en in 1969/1971 schreef hij Ballade des Pendus/
Poèmes de la mort voor drie mannenstemmen
en drie elektrische gitaren.
Het originele Segovia manuscript
Dat Quatre Pièces Brèves pas einde jaren ’50
gepubliceerd werd (UE) en pas in de jaren ’60
voor het eerst opgenomen werd, heeft alles te
maken met de bijzondere ontstaansgeschiedenis. Zowel Frank Martin als Andrès Segovia
woonden in 1933 in Genève. Het is niet duidelijk of Segovia aan Frank Martin een stuk voor
gitaar gevraagd had, of dat het initiatief van de
componist zelf kwam. Wat wel vast staat is dat
Martin van Segovia, bij wijze van voorbeeld,
muziek van Castelnuovo-Tedesco toegestuurd
kreeg. Frank Martin ging hier niet op in en
volgde liever zijn eigen weg. Hij beschouwde
het componeren voor gitaar als een nieuwe
uitdaging. Tijdens een zomerverblijf op het
Franse eiland Ile d’Oléron werkte de componist zijn Quatre Pièces Brèves af. De mondelinge
overlevering vertelt ons dat hij zijn eerste manuscript met potlood op papier, meteen naar
Segovia stuurde. Omdat er wekenlang geen
reactie kwam en Segovia hem in Genève leek
te ontwijken, ging Martin ervan uit dat Segovia
het stuk niet wilde spelen. Waarschijnlijk kon
Segovia zich niet vinden in Martins stijl die
niet traditioneel genoeg was en in die periode
enigszins onder invloed stond van de twaalftoontechniek.
Gelijktijdig met de versie voor gitaar, maakte
Frank Martin echter ook een versie voor piano
met als titel Guitare. De tweede titel ‘portrait
d’Andrès Segovia’ bewijst dat de componist op
dat moment nog in de overtuiging was dat
Segovia het stuk zou spelen.
De Quatre Pièces Brèves raakte bijgevolg bekend
in de pianoversie Guitare doordat Frank Martin
het zelf uitvoerde als pianist. En het is op deze

ik de Preludes gaan zien als een staalkaart van
Martin’s voldragen klank en stijl.
In de tweede helft van 2016, toen ik voor mijn
studie in Duitsland woonde, heb ik op de
Hochschule für Musik Detmold een opname
van de Huit préludes gemaakt. In dat jaar heb
ik ook een bezoek gebracht aan de Paul-Sacher-Stiftung in Bazel om het manuscript van
het werk te bestuderen. Op dezelfde reis bezocht ik ook het graf van Frank Martin op de
Cimetière des Rois in Genève. In oktober 2016
heb ik een bezoekje gebracht aan mevrouw
Maria Martin. Het was voor mij een grote eer
en een genoegen om deze dierbare dame te
ontmoeten. Ook heb ik in Naarden het huis
bezocht waar de door mij zo zeer bewonderde
componist heeft gewoond. Voor dit bijzondere
bezoek ben ik Ferry Jongbloed erg dankbaar. Ik
kijk er naar uit om in de toekomst in contact te
blijven met de Frank Martin Stichting.

Julian Bream en
Frank Martin, Luzern,
augustus 1973

“

wijze dat Ernest Ansermet het stuk leerde
kennen en de componist om een orkestversie
vroeg. Op 21 november 1934 vond in Genève
de wereldpremière plaats van Guitare, version
pour grand orchestre, met het Orchestre de la
Suisse Romande o.l.v. Ernest Ansermet.
Nieuwe manuscripten voor Hermann
Leeb en José de Azpiazu
Enkele jaren later in 1938 leerde Frank Martin
in Zürich de Oostenrijkse gitarist Hermann
Leeb kennen. Bijna als vanzelfsprekend kwam
Quatre Pièces Brèves ter sprake, met als gevolg
dat Frank Martin speciaal voor Leeb een
nieuwe versie op papier zette. Uit een handgespreven nota op deze partituur kan men
afleiden dat Frank Martin zich zorgen maakte
over de speelbaarheid van het stuk en erg
geïnteresseerd was in de opmerkingen en de
mening van Leeb. Deze zag het stuk perfect
zitten en werd bijgevolg de eerste gitarist die in
1939 Quatre Pièces Brèves uitvoerde in aanwezigheid van de componist.
Segovia, die door deze uitvoering toch in het
stuk geïnteresseerd raakte, biechtte op dat hij
de oorspronkelijke partituur niet meer kon terugvinden. Een nieuwe kopie werd hem echter
niet meer toegestuurd.
Twaalf jaar later, in 1951 kreeg Frank Martin
een verzoek van Jean-Marc Pasche, het hoofd
van de muziekafdeling van Radio Genève (het
huidige Radio de la Suisse Romande) om een
kopie van Quatre Pièces Brèves uit te lenen aan
de Spaanse gitarist José de Azpiazu met het
oog op een opname voor de radio. Azpiazu
kreeg het manuscript maar bewerkte het en
gebruikte zijn eigen versie voor de radio-uitzending en -opname. Blijkbaar ging ook deze
keer het originele manuscript verloren en
kreeg Frank Martin van Radio Genève niet zijn
eigen partituur maar wel de versie van Azpiazu
toegestuurd!

Ik houd van
hindernissen
omdat ze helpen
om verder te
springen.”

Publicatie en opname
In 1954 stapte Azpiazu met zijn bewerking van
de Quatre Pièces Brèves naar de UE (Universal
Edition) in Wenen met de vraag om een publicatie. Deze belangrijke uitgeverij was reeds
enige tijd de vaste uitgever van Frank Martins
oeuvre. Een interessante briefwisseling tussen
de directeur van de UE, Alfred Schlee en Frank
Martin, toont aan dat de UE liever de originele
Quatre Pièces Brèves van Frank Martin wilde uitgeven en van plan was hiervoor beroep te doen
op de specialist in huis, Karl Scheit (zelf gitarist en
professor aan de Musikhochschule in Wenen).
Omdat er reeds twee manuscripten verloren
waren gegaan, maakte Frank Martin bijgevolg
in 1955 nogmaals een nieuwe partituur. In 1959
verschijnt de publicatie van Quatre Pièces Brèves
bij de UE met vingerzettingen, speeltechnische
aanduidingen en aanpassingen van Karl Scheit.
José de Azpiazu, wiens versie afgewezen was, reageerde boos en vond dat de partituur erg veel
weg had van zijn eigen versie. Had ofwel Frank
Martin ofwel Scheit zich laten inspireren door
het manuscript van Azpiazu? Deze vraag rond
de authenticiteit van Quatre Pièces Brèves bezorgde gitaarspecialisten en musicologen reeds
heel wat stof ter discussie.
Het ongelooflijke voordeel van de UE-uitgave
was wel dat het stuk voor de hele gitaarwereld
toegankelijk werd en daardoor ook meer bekendheid bij het publiek verwierf. Dit werd nog
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Muzikale kenmerken
Deze bijzondere ontstaansgeschiedenis en de
vreemde chronologie van de verschillende manuscripten doen echter geen afbreuk aan de
muzikale waarde van de Quatre Pièces Brèves.
Dit werk laat ons een opeenvolging van vier
delen horen: Prélude, Air, Plainte, Comme une
Gigue. Hierdoor verwijst Frank Martin duidelijk
naar de suite, een reeks van afwisselende dansvormen uit de Barok. Het teruggrijpen naar
oude vormschema’s was heel gebruikelijk bij
componisten in het begin van de 20ste eeuw,
en vooral in de periode van het interbellum. De
componisten gingen niet terug naar de oude
stijl, maar combineerden oude en nieuwe
elementen. Binnen een bepaalde structuur
experimenteerde men met de verschillende
muzikale parameters zoals melodie, ritme,
harmonie, klank en kleur. Quatre Pièces Brèves
wordt gekenmerkt door een experimenteel karakter en is een sleutelwerk binnen het oeuvre
van Frank Martin. Het is de eerste compositie
waarin hij concreet met de twaalftoontechniek
werkte. Quatre Pièces Brèves getuigt van een
overgangsfase in Frank Martins muziekstijl. De
dodecafonie heeft Frank Martin geholpen om
los te komen uit zijn klassieke en traditionele
vorming. Zoals hij zelf beweerde: “Ik houd van
hindernissen omdat ze helpen om verder te
springen”. (1) Ook al experimenteerde hij met
12-toonreeksen, Martin kwam ervoor uit dat hij
geen aanhanger was van Arnold Schönbergs
atonaliteit. Daarvoor was zijn tonaal gevoel te
diep in hem geworteld. Binnen alle stilistische
vernieuwingen blijft de tonale aantrekkingskracht tussen de chromatische intervallen voor
Frank Martin een primordiale rol spelen.
Was Segovia in de jaren ’30 klaar geweest
voor deze muziek, dan was het zeker anders
verlopen en waren er misschien nog heel wat
Frank Martin-composities voor gitaar gevolgd.
Voetnoot
(1) Frank Martin et J.-Claude Piguet. Entretiens sur la musique, Neuchâtel 1967, La Baconnière, p. 53.

In Memoriam
Maria Martin II
Teresa Martin

Toespraak uitgesproken tijdens de uitvaart van
Maria Martin (1915-2017) in de Grote Kerk te
Naarden, 15 juli 2017

Moedertje – zo noemde ik je de afgelopen jaren
- ik mis je nog niet, of bijna niet. Ik mis je niet
want ik draag je bij me. Zo levendig, zo echt, zo
stralend. Wat ben ik dankbaar dat ik zo veel bij je
heb kunnen zijn en dankbaar ook, dat ik zelfs bij
jouw allerlaatste momenten was. Je bleef je zelf:
moedig, lief, warm, en je hield van het leven tot
op het laatst. Je had best nog wat langer willen
blijven, je genoot nog zó van de schoonheid van
dit leven, maar toen het zo ver was, ben je vol
overgave vertrokken. Je hebt een paar moeilijke jaren gehad toen je moest beginnen met
loslaten. Loslaten was bepaald niet je favoriete
bezigheid, - je deed het allemaal zó graag zelf.
Maar toen je geen keuze meer had gebeurde er
een wonder: je liet los, en niet alleen liet je los,
je wist jezelf te vinden in dit nieuwe leven. En in
dit nieuwe leven kwam ook een nieuwe Maria
tevoorschijn. “Je ziet nu haar naakte ziel” - zei
een vriendin. Zó mooi gezegd en zo wáár. Die
naakte ziel was één en al tederheid, dankbaarheid en generositeit. Iedereen die jouw glimlach heeft gezien, zo stralend, zo puur, zo fris
zal hem nooit vergeten. Dank je wel voor alles
wat je ons hebt gegeven moedertje, ik mis je
nog niet, of bijna niet, want ik draag je bij me.

In Memoriam
Maria Martin III
Jan Frank Martin

Toespraak uitgesproken in Genève tijdens de
ceremonie in de Chapelle des Rois, ter gelegenheid
van de bijzetting van de urn op het Cimetière des
Rois, 27 september 2017

Ik wil u vertellen over drie kwaliteiten van mijn
moeder. Het zijn eigenlijk geen kwaliteiten.
Eerder functies of rollen in het leven. De eerste
rol is die van echtgenote, vrouw van haar man.
Zij heeft het natuurlijk nooit zo gezegd maar die
enkele keren dat zij over het echtelijk bed sprak
had zij lichtjes in haar ogen. Dus het was weldegelijk haar man. Toegewijde echtgenote maar
met een zeer actieve, proactieve en wilskrachtige
toewijding. Tijdens hun hele leven samen heeft
zij hem verdedigd, ondersteund, aangemoedigd, aangeraden, beschermd en na zijn dood
zijn oeuvre. De tweede rol is die van musiciënne.
Als kind speelde ze piano. 18 jaar oud verlaat ze
Nederland, komt in Genève aan en koopt een
dwarsfluit met het geld dat haar moeder haar
gegeven had voor ziekte en ongeval. Ze schrijft
zich in op de Technicum Moderne, Frank Martin
was daar de directeur van en hij onderwees
compositie, harmonie en contrapunt. Zij heeft
eveneens een dirigentencursus in Boedapest
met Hermann Scherchen gevolgd. Voor mijn
moeder was een musicus altijd een beetje beter
dan de anderen. Een muzikale misdadiger was

toch een beetje minder gemeen. Mijn moeder
was muziek belichaamd/verwezenlijkt. Op de
grafsteen zal het woord Musicienne onder haar
naam gegraveerd worden. De derde rol is die
van de gelovige. Ik ga tegen u vooral over deze
rol spreken. Tijdens de ceremonie in de Naarder
Kerk op 15 juli heb ik over het leven van Maria
gesproken dat ik niet gekend heb, van haar
geboorte tot de mijne. Nu ga ik spreken over
de moeder die ik gekend heb en die mij beïnvloed heeft door haar houding tegenover het
goddelijke. En ik besef dit slechts nu dat ik het
schrijf. Zij had het geloof. Vreemd, het klinkt
heel anders in het frans, “la foi” heeft iets absoluuts. “Avoir la foi” en “Croire”, het frans heeft
twee woorden. Mijn moeder “avait la foi” op een
actieve manier zoals haar toewijding. Bijna alle
zondagen gingen we naar de Waalse Kerk, een
Franstalige kerk ontstaan door de komst van de
hugenoten na de herroeping van de Edict van
Nantes. Een klein kerkje verstopt op de Oudezijds Achterburgwal, een van de oudste buurten
van Amsterdam vlak naast het rosse buurt. Een
protestantse kerk, zeer liberaal in de edele zin
van het woord. Mijn zuster, Teresa, en ik hebben
onze catechismus gevolgd bij verlichte Waalse
dominees en nooit was er druk, schijnheiligheid
of bekrompenheid. Er was daarentegen een
grote vrijheid. En op een heel natuurlijke wijze
hebben mijn weg en die van mijn zuster zich verplaats naar een zoeken van het goddelijke door
het ervaren, door het beleven. En we hebben
een Soefi meester ontmoet, Fazal Inayat Khan.
Toen ik in 1979 ben getrouwd, heeft Fazal ons
ingezegend volgens een Soefi ritueel op het
graf van zijn grootvader, Hazrat Inayat Khan in
New Delhi, India. Mijn moeder was daarbij en
meteen heeft zich een heel sterke band ontwikkeld tussen Fazal en zij. Een wederzijdse en
diepe band. Ik volgde deze verstandhouding
met enig wantrouwen: waar bemoeit zij zich
mee, mijn moeder, het is mijn Soefi meester,
van mij! En wat ziet Fazal in die protestantse
bourgeoise? En toen mijn zus trouwde, heeft
Fazal hun unie ingezegend te midden van de
Catalaanse garrigue. En Maria was daar, een
van de weinige getuigen van deze ceremonie. Ik
heb ook een beeld voor het oog van mijn moedertje aan het stuur van haar Peugeootje en
Fazal, breed en lange donkere baard, naast haar
gezeten. Deze weg naar het goddelijke door de
actie was haar niet vreemd. Voor Maria was het
de muziek, zoals in bepaalde vormen van het
Soefisme. Een heel belangrijk gebeuren was
het kerstfeest. Een traditie, een ritueel dat alle
kinderen hebben gekend en daarna de kleinkinderen. Het gordijn dat open gaat, de kaarsen,
het lied rond de boom, het lezen uit de bijbel,
het gebed van Maria, het zingen rond de piano
en eindelijk, eindelijk de cadeautjes. Elk cadeau
had een etiketje met de naam van de ontvanger
maar ook die van de gever zodat die laatste het
eigenhandig kon aanreiken. Mijn moeder bewaarde alle etiketjes en het cadeaupapier voor
het volgende jaar. Ik zou willen beëindigen met
een woord van dank aan mijn moeder voor het
voorbeeld dat ze heeft gegeven ten aanzien van
de religie, het geloof, de spiritualiteit en de liefde
voor de ander. En haar bedanken voor de ongelooflijke vrijheid die ze ons heeft gelaten om
onze eigen keuzen te maken.

de catalogus van het oeuvre van Frank Martin. Ik
heb schaamteloos gelogen. Maar spijt heb ik niet,
want het was een groot genoegen om voor deze
vereniging te werken en een waar voorrecht om
Maria beter te leren kennen. Onze allereerste
contacten waren vooral heel nuttig voor het
opfrissen van mijn Franse zinsbouw en spraakkunst. In het begin gingen onze telefoontjes
tussen Zwitserland en Nederland hoofdzakelijk
over de verbetering van de verslagen die Maria
genadeloos doorlas met het oog van een specialist. De juiste vervoeging van de werkwoorden,
‘l’accord du participe passé’, en het gebruik van
de komma kwamen heel vaak ter sprake. Haar
kennis van het Frans was onberispelijk. In de
loop van de tijd is mijn taalkennis er veel op
verbeterd en maakten de zinsbouw-perikelen
plaats voor anecdotes over het leven met Frank
Martin. We telefoneerden vaker en vaker. Ik
genoot van al de verhalen die Maria mij vertelde
en die een perfecte aanvulling waren op haar
boek Souvenirs de ma vie avec Frank Martin. Ik heb
veel geleerd over het muziekleven in Zwitserland
ten tijde van Frank Martin. Wij keken er erg naar
uit om met elkaar te praten en langzamerhand
werd het een gewoonte om ’s avonds laat te
bellen en elkaar een goede nacht te wensen.
Maria had een zeer uitgesproken idee over haar
rol in de Société Frank Martin. Deze vereniging
had zij opgericht kort na de dood van haar man
en haar visie op lange termijn dwong groot respect af. Zij beschikte over een grote intelligentie
en helderheid van geest. Maar vooral haar
vastberadenheid en haar grenzeloze bewondering voor haar man en zijn creatieve kracht,
hebben een diepe indruk op mij nagelaten. Op
voorstel van Maria was de familie na de oorlog
naar Nederland verhuisd. Frank Martin die erg
opgeslorpt werd door allerlei verplichtingen in
Zwitserkand (professor aan het Institut JaquesDalcroze, voorzitter van de Association des musiciens suisses, directeur van het Technicum Moderne de Musique) kreeg op die manier de kans
zich ten volle aan zijn activiteit van componist te
wijden. Eens gevestigd in Nederland nam Maria
alle nodige voorzorgen om een ideale werksituatie voor haar man te realiseren. Je kan ervan
op aan dat Frank Martin zonder haar niet zoveel
zou gecomponeerd hebben en vooral dat zijn
muziek, vandaag de dag, niet zo volledig uitgegeven, verspreid en gewaardeerd zou zijn. Zij is
erin geslaagd om op te komen voor de muziek
van Frank Martin zoals hij het waarschijnlijk zelf
niet beter had gekund. Zij was zonder twijfel de
beste ambassadrice die we ooit konden dromen.

Open Dag Frank Martin
Stichting 2017
Jaap Kroes

Op zondag 11 juni 2017 hebben wij weer de jaarlijkse, traditionele Open Dag van de Frank Martinstichting mogen houden. Het beloofde, zoals al
in de uitnodiging vermeld, weer een bijzondere
dag te worden. Ook nu kwamen wij weer op uitnodiging van Maria Martin, die er deze keer om
gezondheidsredenen niet bij kon zijn, en konden
wij, gezellig bijeen in de monumentale villa op
de Bollelaan, broodjes en drankjes nuttigen.
Gelukkig troffen wij het met het redelijk mooie
weer. Wij konden op het bordes of in de tuin
wandelend natuurlijk weer oude contacten ophalen en eventueel weer nieuwe netwerken aanboren. Toen het gezelschap eenmaal tevreden
en verzadigd was, togen wij met z´n allen naar
de Tindal villa om, daar aangekomen, te genieten
van een van de mooie muziekstukken van Frank
Martin. Deze keer zou de jonge gitarist Martin
van Hees de Quatre Pièces Brèves, geschreven
voor gitaarsolo ten gehore brengen. Maar eerst
luisterden wij nog even naar de sympathieke
musicologe Magda de Meester, die al haar
kunde en kennis toonde in een geweldig verhaal
over haar onderzoek naar dit werk en de interessante ontstaansgeschiedenis ervan. Het was

In Memoriam
Maria Martin IV
Dominique Baud, Vertaling Magda de Meester (FR=>NL)

Toespraak uitgesproken in Genève tijdens de
ceremonie in de Chapelle des Rois, ter gelegenheid
van de bijzetting van de urn op het Cimetière des
Rois, 27 september 2017

Het eerste wat Maria mij vroeg, toen ik als secretaresse van de Société Frank Martin aangenomen werd, was of ik goed vertrouwd was met
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inderdaad een verhaal dat geen schrijver ooit
zou kunnen verzinnen, met allerlei anekdotes
verlucht en zelfs door intriges omgeven. In de
eerste helft van de twintigste eeuw was er grote
behoefte aan nieuw repertoire voor gitaarsolo.
De gitaar werd gaandeweg (weer) een populair
instrument, en het verzoek, om ook een compositie ervoor te maken bereikte ook Frank Martin.
Omdat het zulke korte, maar krachtige muziek
is, werd besloten het werk vandaag tweemaal
ten gehore te brengen. Eerst om een algemene
indruk te krijgen, en dan, na een musicologisch
vraaggesprek met de uitvoerende gitarist, nog
een tweede keer. In dit gesprek gingen Magda
en Martin wat nader in op enige compositorische
bijzonderheden die in het stuk lagen verborgen.
Met de kennis opgedaan door deze analyse van
het stuk konden wij het weer op een eigenlijk
totaal nieuwe wijze beluisteren. Heel leerzaam
om na deze muzikale verduidelijking van het
compositieproces het nog een keer te mogen
horen! Al met al was het voor ons allemaal een
fijne en vooral ook interessante middag, waar
wij weer nader kennis mochten maken met het
prachtige werk van de bewonderenswaardige
componist Frank Martin!

In memoriam Dr Nancy van
der Elst (1919-2017)
Jos Leussink

Precies een maand voor haar achtennegentigste verjaardag overleed in haar slaap Dr
Nancy van der Elst. Sinds 1992 maakte zij deel
uit van het bestuur van de Frank Martin Stichting. En dat deed ze, zoals alles wat ze als musicologe, publiciste of musiciënne ondernam, met
een aanstekelijke, positieve inzet. Gefrappeerd
door de kwaliteit van Frank Martins muziek was
ze, begin negentiger jaren, op zoek gegaan naar
mogelijkheden om diens werk te promoten.
Ze stuitte op het bestaan van de stichting en
bood direct haar diensten aan. Zo belandde
ze in het bestuur waarin ze een stabiele factor
zou blijken. Altijd goed voorbereid, beschikte ze
over heldere standpunten die ze in prachtige
taal onder woorden bracht. Ze maakte vaak
gebruik van de rondvraag, nooit om gehoord
te worden, wel met nuttige aanvullingen op de
agenda waar eens te meer haar warme betrokkenheid uit bleek. Tussen haar en Maria Martin
bestond een bijzondere chemie. Wie de Franse
taal beheerste – en dat deed Nancy, want zij was
gepromoveerd aan de Sorbonne – had bij Maria
een streepje voor. Daar kwam bij dat ze beiden
tal van gedeelde voetstappen hadden liggen in
het vooroorlogse Utrecht, waar ze in dezelfde
omgeving waren opgegroeid. Ze bekommerden
zich om elkaar als zussen of vriendinnen, en
belden elkaar regelmatig op. Dat sloot een lichte
mate van competitie niet uit: ‘Maria wordt wel
doof, hè?’ en ‘Nancy loop al met een stok!’ waren
opmerkingen die, meer dan een krachtmeting,
vooral moesten worden gezien als plaatsbepaling in het proces van ouder worden. Ook daarin
was Nancy voorbeeldig positief. Toen ze noodzakelijk enige thuishulp moest aanvaarden was
dat veroorzaakt door ‘een lichte inconveniëntie’.
Toen ze haar ouderlijk huis, waar ze tot dan toe
drie jaar van haar lange leven niet had gewoond,
had moeten verruilen voor het Rosa Spier Huis,
verzuchtte ze: ‘ich versuche mich hier zurecht zu
finden’. Dat zei ze niet om zich te beklagen, maar
om aan de gevoelde teleurstelling een positieve
draai te geven. Ze besefte heel goed dat de
toegang tot haar recentere herinneringen zich
begon te verengen. Ze gaf zich niet gewonnen
en verzette zich daartegen met hand en tand.
Met een kracht en gretigheid bleef ze tot het allerlaatst putten uit de nog beschikbare bronnen
en diste daaruit als vanouds een sprankelende
en rijke oral history op. We zijn dankbaar haar te
hebben mogen meemaken, dankbaar ook voor
haar altijd positieve inzet, en we zullen de dierbare herinneringen aan haar koesteren.

