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Magda de Meester

Ria Bollen werd geboren in 1942 in 
Sint-Truiden (B) en studeerde aan het 
Koninklijk Vlaams Conservatorium in 
Antwerpen bij Lucie Frateur. Haar altstem 
wordt gekenmerkt door een mooie, 
warme, diepe en zeer persoonlijke kleur. 
Haar repertoire was zeer uitgebreid en 
omvatte ook talrijke liederen van Belgische 
componisten. 

Ria Bollen ontving een aantal belangrijke 
prijzen, kende een internationale carrière als 
concertzangeres tussen 1965-1992 onder 
leiding van heel wat bekende dirigenten en trad 
op in zeer prestigieuze concertzalen. Zo zong 
zij o.a. de alt-aria’s tijdens het in-memoriam-
concert voor Karl Richter, o.l.v. Peter Schreier 
in het Wiener Musikverein (4 april 1981). 

Dat Frank Martin een bijzondere plaats in 
haar hart heeft veroverd, steekt de Vlaamse 
alt niet onder stoelen of banken. Met volle 
overgave studeerde zij de altpartijen van Le 
Vin Herbé, Der Cornet, Golgotha, In Terra Pax, 
Requiem, …. Ter gelegenheid van de Open Dag 
van de Frank Martin Stichting in Naarden op 
24 juni 2018 luisterden wij geboeid naar haar 
getuigenis over haar samenwerking met de 
componist. Frank Martin kwam tot leven zoals 
nooit tevoren en de luisterfragmenten van Ria 
Bollen’s vertolkingen ontroerden iedereen. We 
laten haar hier zelf aan het woord:

Hoe bent u voor het eerst in contact 
gekomen met Frank Martin’s muziek?

Ria Bollen: In 1968, na mijn studies aan 
het Koninklijk Vlaams Conservatorium in 
Antwerpen, programmeerde de toenmalige 
directeur van RADIO 3 (nu KLARA), Léonce 
Gras, die een grote voorliefde voor 20ste eeuwse 
muziek had, Le Vin Herbé van Frank Martin. Deze 
muziek was niet gemakkelijk, vooral omdat alle 
zangers van het kamerkoor een eigen solisti-
sche partij hebben. De samenklank die hieruit 
voortvloeide was voor mij heel nieuw en greep 
mij sterk aan. Het was muziek van een andere 
orde. Ik was onmiddellijk verliefd. 

Wanneer leerde u de componist persoonlijk 
kennen?

Nadat ik in 1970 de eerste prijs van de 
“Concours international d’exécution musicale 
de Genève” won, heeft Frank Martin mijn stem 
opgemerkt. Kort daarop werd ik gevraagd om 
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Chris-
toph Rilke te vertolken onder leiding van Frank 
Martin, een concert dat plaatsvond in Tongeren 

in het kader van het Festival van Vlaanderen. 
Ter voorbereiding van dit concert nodigde 
Frank Martin mij uit voor een speciale repetitie 
bij hem thuis in Naarden. Dat was toen voor mij 
vanuit Antwerpen een hele onderneming. Het 
werd een onvergetelijke dag en het begin van 
een grote vriendschap. Toen Frank Martin mij 
de hand gaf gebeurde er iets bijzonders, een 
symbiose tussen ons twee. Ik ben nog ontroerd 
als ik daaraan denk. Ik dacht: hier voor mij 
staat een heilig man. Het was een zeer speciale 
ontmoeting. Aanvankelijk stond ik te bibberen 
en te beven van de schrik naast de piano in het 
kleine kamertje van het charmante huis op de 
Bollelaan.  Frank Martin was zo minzaam en 
zijn uitstraling was zo zacht en zalvend dat alle 
schrik onmiddellijk verdween. Hij liet mij eerst 

de gehele partituur alleen zingen zonder bege-
leiding en stelde mij daarna gerust. De repe-
titie duurde heel lang, maar was zeer boeiend 
en alle aanwijzingen waren uiterst interes-
sant. Maria was er ook bij. Beiden waren heel 
tevreden over mijn prestatie.

U heeft alles gezongen wat Frank Martin 
voor uw stem gecomponeerd heeft. Welk 
stuk lag u het nauwst aan het hart?

Ria Bollen: Zonder twijfel het Agnus Dei uit het 
Requiem. Frank Martin zei mij: “Met uw stem in 
het geheugen heb ik het Agnus Dei gecompo-
neerd”. 
De creatie van het Requiem in de kathedraal van 
Lausanne in 1973, was voor mij een geschenk 
uit de hemel. Ik voelde mij werkelijk geprivili-
geerd om dit te mogen doen. Frank Martin’s 
verschijning als mens was zeer inspirerend. Hij 
straalde altijd zo’n rust en liefde uit waardoor ik 
me thuis voelde. Zijn muziek is niet gemakkelijk 
en erg veeleisend op technisch vlak. Gelukkig 
vormde het intoneren van de typische chroma-
tische intervallen, de talrijke kleine secunden 
en tertsen, geen probleem voor mij. Hiermee 
was ik snel vertrouwd. Frank Martin’s handge-
schreven tekst in mijn partituur is mij uiterst 

“ Ik beschouwde 
mijn stem als 
een geschenk 
van God.”  

vervolg p.2
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Brievenboek 
Frank Martin  
& Paul Badura-
Skoda
Ferry Jongbloed

De componist Frank Martin (1890-1974) en 
pianist Paul Badura-Skoda (1927) waren 
niet alleen zielsverwanten maar ook goede 
vrienden. Frank Martin heeft in de negen 
laatste jaren van zijn leven twee pianowerken 
geschreven voor de Weense meesterpia-
nist: het Tweede Pianoconcert (1968-69) en de 
Fantaisie sur des rythmes flamenco (1973). Beide 
werken zijn gecreëerd in een unieke samen-
werking tussen de componist en pianist, die 
alleen kan bestaan als mensen goede vrienden 
zijn én volledig vertrouwen hebben in elkaars 
muzikale integriteit.

De brieven die zij elkaar schreven tussen 1965 
en 1974 illustreren het creatieve proces en 
geven inzicht in de gedachten die schepper en 
uitvoerder hadden ten aanzien van de inter-
pretatie van de werken. Universal Edition Wien 
publiceert deze brieven in een boek dat in de 
winter van 2018-19 uitkomt. Frank Martin’s 
biograaf Bernhard Billeter heeft de brieven 
geannoteerd in een inleiding. De redactie is 
in handen van Magda de Meester. Het boek 
wordt gepubliceerd in drie talen: Duits, Frans 
en Engels. De lezers krijgen via een code 
toegang tot een bestand op internet waar zij 
de originele brieven (in handschrift) kunnen 
raadplegen.

dierbaar: “Voor Ria Bollen, die haar rol prachtig 
gezongen heeft, maar in het bijzonder het 
Agnus Dei. Het was zeer ontroerend. In mooie 
herinnering, FM” 

Is gelovig zijn, een noodzaak voor het 
vertolken van religieuze muziek?

Ria Bollen: Als jong meisje heb ik mijn stem 
gevonden door het zingen van liturgische 
muziek. Voor mij was dit iets heel natuurlijks. Ik 
denk dat men toch een beetje gelovig moet zijn 
om religieuze muziek met veel overtuiging over 
te brengen naar de luisteraars. Zingen doe je 
vanuit het hart en ook vanuit het geloof.

Ik beschouwde mijn stem als een geschenk van 
God. Dat had mijn moeder mij bijgebracht. Zij 
herhaalde zeer dikwijls: “Die stem, dat is het 
geschenk van uw Schepper”. Ook Frank Martin 
was van mening dat, naast de technische 
bekwaamheden als componist, de bouwstenen 
van zijn composities uit de hemel kwamen.

Frank Martin, een zielsverwant?

Ria Bollen: Absoluut. Mijn verbondenheid 
met Frank Martin komt voornamelijk voort 
uit de manier waarop hij erin slaagde gevoe-
lens te incarneren. Het zinnetje “Muziek is niet 
de taal van het gevoel, maar muziek is gevoel als 
taal” verwoordt helemaal zoals ik over muziek 
denk. Onze kunst als zanger bestaat erin niet 
alleen de tekst, maar ook de gevoelens die in 
de muziek aanwezig zijn over te brengen bij 
de luisteraar. Voor mij bestond er geen groter 
geluk dan een publiek te kunnen ontroeren.

vervolg p.1

Incarnatie van het gevoel in 
de muziek

Frank Martin

Vertaling: Magda de Meester (F  Nl)

“Volgens mij is de echte taak van de kunstenaar 
niet zozeer het uitdrukken van gevoelens in 
zijn werk, maar wel iets in te brengen dat deze 
gevoelens kan opwekken bij de luisteraars. Men 
heeft de indruk pas echt geslaagd te zijn, niet 
op het moment dat men uitdrukking geeft aan 
het gevoel dat men ervaarde, of aan hetgeen 
waaraan men dacht, maar wel op het moment 
waarop het gevoel “geïncarneerd” wordt in de 
muziek en wanneer de muziek het gevoel als het 
ware in zich draagt.”

Frank Martin et J.-Claude Piguet  

Entretiens sur la musique, 

Neuchatel 1967, La Baconnière, pag. 47

“ Met uw stem in 
het geheugen heb 
ik het Agnus Dei 
gecomponeerd.”

Magda de Meester en Ria Bollen op 
bezoek bij Maria Martin (juni 2017)
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Aloys Mooser, 
toegewijd 
recensent van 
Frank Martin
Pierre Michot 

Vertaling: Magda de Meester (F  Nl)

In het geheugen van de iets oudere generatie 
musici en Geneefse hartstochtelijke muzieklief-
hebbers, staat Aloys Mooser bekend als hét 
gezicht van de pittige recensie, zowel bewon-
derd als gevreesd.
Aloys Mooser werd geboren in Genève in 1876 en 
was leerling van Otto Barblan. Hij verbleef in Sint-
Petersburg waar hij samenwerkte met niemand 
minder dan Balakirev en Rimski-Korsakov. Na 
zijn terugkeer in Genève werd hij recensent van 
de krant La Suisse. Tijdens meer dan 50 jaar bleef 
hij nauwgezet de nieuwe composities volgen, 
was hij steeds op zoek naar eerste audities en 
trouw aanwezig op de festivals van de heden-
daagse muziek. Een vluchtige of oppervlakkige 
beluistering stelde hem niet tevreden. Hij schafte 
de partituren aan, woonde de repetities bij en 
plaatste zijn beoordeling steeds in het kader van 
de actualiteit. Nooit liet hij het bij een eenvoudig 
verslag. Als recensent getuigt hij bijgevolg van 
een duidelijk oordeel, een opmerkelijke perceptie 
van de kwaliteit van de muziek, een goede neus 
voor het herkennen van een meesterwerk en het 
voorspellen van haar blijvende waarde.

Uit bezorgdheid dat zijn kritieken in de vergetel-
heid zouden terecht komen, bundelde hij ze in 
vier opeenvolgende volumes voor de periode 
van 1921 tot 1957. 
De muziekstukken van Frank Martin, van Quatre 
sonnets à Cassandre tot La Tempête, vormen het 
onderwerp van 16 kritieken waarin de sympa-
thie voor zijn landgenoot gepaard gaat met een 
steeds groter wordende bewondering, steeds 
genuanceerd door een oordeel zonder gevlei en 
vertaald in een stijl die niet vrij is van gekunsteld-
heid maar die vooral krachtig is en plastisch.
Het leek ons interessant om hieruit enkele arti-
kelen voor te stellen omdat ze ons een getuigenis 
brengen van een attentvolle waarnemer van de 
evolutie van de componist. Een waarnemer die 
in staat is om de opvallende mijlpalen te zien en 
vooral bekwaam is om elk werk zowel in detail 
als in zijn geheel te beschrijven. Voor deze eerste 
selectie, zie hier hoe de recensent zijn interesse 
uitdrukt voor drie composities die de grote rijpe 
periode van Frank Martin voorafgaan.

I – Naar aanleiding van een concert voor de 
Vereniging van Zwitserse musici (Association 
des musiciens suisses) en na zich eerst uit te 
laten over de saaiheid van de muziekstukken 
gekenmerkt door middelmatigheid van 
de onderliggende gedachte, armoede van 
vindingrijkheid en afwezigheid van emotie, 
maakt de recensent een uitzondering voor 
het werk van Frank Martin:

Quatre sonnets à Cassandre  
voor mezzosopraan, fluit, 
altviool en cello 

(Lausanne, 8 april 1923)
(tekst Pierre de Ronsard) 

Enkele jaren geleden, heb ik het hier reeds 
gehad over het talent, de fijne en gevoelige 
natuur van deze jonge componist. Sinds dan 
heeft de heer Frank Martin een vlotheid en 
een zekerheid in zijn schrijfwijze verworven die 
hem tot dan toe ontbrak. Hij heeft zich beetje 
bij beetje losgemaakt van de invloeden die hij 
ondergaan had sinds zijn debuut, en zijn aanzien 
heeft zich bevestigd. Zonder ook maar enigszins 

in te boeten aan spontaniteit, wat zijn grootste 
charme is, heeft hij vakmanschap verworven. 
En ik heb de indruk dat hij vandaag de dag met 
overtuiging een pad bewandelt, een pad dat 
hem volledig eigen is. Zijn Quatre Sonnets zijn 
van de hand van een rasechte kunstenaar die de 
zaken niet met opzet moeilijk maakt en die met 
bescheiden middelen, in enkele trekken een 
buitengewone, aantrekkelijke muzikale sfeer 
weet te creëren. De dag waarop deze kleine 
gedichten, die geuren naar een vleugje archa-
isme en waarvan de instrumentale begeleiding 
(fluit, altviool en cello) heerlijk in evenwicht is, 
zullen uitgevoerd worden met een meer genu-
anceerde expressie en een betere dictie, zullen 
zij pas volledig tot hun recht komen. Laten we 
hopen dat we ze binnenkort opnieuw kunnen 
beluisteren, want ze zijn de moeite waard.

II – Op het veertiende festival van de Interna-
tionale vereniging voor hedendaagse muziek 
(Société internationale de musique contem-
poraine), zijn het Vioolconcert van Alban Berg 
en de Sonnets van Egon Wellesz, samen met 
het Vijfde kwartet van Béla Bartók, de enige 
werken die hij beoordeelt als bijzonder 
opvallend, en hier de kritiek betreffende het 
muziekstuk van Frank Martin:

Concerto I voor piano 

(Barcelona, april 1936)

Wat een vreugde om vast te stellen dat het 
Pianoconcert van onze stadsgenoot Frank 
Martin met een eensgezind succes werd 
onthaald in Barcelona. Van de talrijke concerto’s 
die verschenen tijdens de laatste jaren, springt 
deze erboven uit door de rijkdom van persoon-
lijke en gevarieerde vindingrijkheid en vond-
sten, door de krachtige ritmische beweging die 
van het begin tot einde boeit, door de stevigheid 
van een opbouw waarvan de bestanddelen zich 
lenen tot veelvuldige transformaties, terwijl ze 
aan het werk een diepe eenheid geven en een 
aangename diversiteit. Dikwijls gedurfd maar 
nooit overdreven, krachtig maar vol gevoel, de 
taal van Frank Martin heeft vandaag een soepel-
heid en een vaardigheid die hij nog niet eerder 
in die mate getoond heeft. De Geneefse compo-
nist heeft amper aan virtuositeit ingeboet. Hij 
heeft blijkbaar vooral geprobeerd om het solo-
instrument te integreren in de orkestrale massa 
en gebruik te maken van de mogelijkheden 

op het gebied van klank en expressiviteit. Hij 
waagde zich ook dikwijls aan een polyfoon spel 
en gebruikte dit tevens om een melodische lijn 
van uitzonderlijke kracht te tekenen en te bena-
drukken, boven een orkest dat altijd krachtig is, 
helder en zorgvuldig uitgebalanceerd klinkt.

III – Mooser laat niet na op te merken dat 
Frank Martin ook Schönberg in ogenschouw 
neemt. Ziehier hoe hij uitvoerig uitweidt 
over een stuk van dat wij vandaag de dag 
geneigd zijn te vergeten en dat hij niet nalaat 
te prijzen, zij het niet zonder voorbehoud.

Symphonie voor groot orkest

(Genève, 10 maart 1938)

Onder de jonge Zwitserse componisten behoort 
de heer Frank Martin tot hen die zichtbaar 
achtervolgd worden door het verlangen om 
nieuwe expressiemiddelen te vinden en die, 
ver van de begane paden, halsstarrig hun weg 
zoeken.
Sinds de Sonate voor piano en viool, bijna een 
kwart eeuw geleden gecomponeerd (1915), 
sinds Les Dithyrambes uit 1918 en het Kwintet 
voor piano en strijkers uit 1919: wat een afge-
legd parcours! De reeds talrijke werken, met 
verschillende inhoud en waarde, die zijn loop-
baan afbakenen, getuigen van een bezorgdheid 
die ons niet verwondert voor een componist 
die behoort tot een zo opgewonden en veel-
bewogen tijdperk als het onze. Achtereenvol-
gens zagen wij de Geneefse musicus erken-
ning krijgen van links en rechts, zelfs uit verre 
streken, zoals een speurder die de terreinen 
doorzoekt om hun mogelijkheden en relatie te 
evalueren, vooraleer zich te vast te hechten aan 
een van hen waarvan hij van tevoren de onder-
grond heeft bestudeerd en de rijkdom heeft 
vastgesteld. 
Het is tijdens deze ijverige zwerftochten dat de 
ontdekking van Schönberg zich onvermijdelijk 
heeft doen gelden in Frank Martin’s denken, 
als een van de meest boeiende die de muziek 
van onze tijd heeft gekend. Toch heeft de jonge 
componist – en men moet hem hierom loven – 
bij wie het gevoel hem dreef naar koude intel-
lectualiteit, de verdienste gehad zwakheden 
op te merken in het uitgedachte systeem van 
Arnold Schönberg en het onderscheid te maken 
tussen wat het voor organisch en kunstmatigs in 
zich draagt, tussen willekeurig en verstandelijk 
afgesproken, tussen uitweg of gevaar.
De Symfonie die wij gisteren te horen kregen 
behoort bijgevolg tot het stelsel van “de twaalf 
tonen” door de aanwezigheid – aan de basis 
– van twee of drie “reeksen” van noten die de 
musicus, verlangend om afstand te nemen van 
de verplichtingen die voortvloeien uit de gebrui-
kelijke toonladder, vrij heeft uitgekozen om 
ze als uitgangspunt van zijn oeuvre te nemen 
en er al het wezenlijke aan te ontlenen. Dit 
doende heeft de heer Martin er echter op gelet 
het lyrisme en het gevoelsvolle die hem eigen 
zijn, niet te onderdrukken. Ook de taal die hij 
gebruikt en de enkele elementen die hij aan de 
doctrine van Schönberg ontleent, zonder zich 
strikt te onderwerpen aan alle dogma’s, deze 
taal verraadt een constante en opvallende zucht 
naar melodie waarvan de fervente aanhangers 
van de Weense hervormer in het algemeen geen 

voorbeeld geven. Op zoek naar een willekeurig 
evenwicht tussen atonaliteit – waartegen hij zich, 
zoals wij weten, systematisch verzet, wat Mr. 
Ernest Asermet er ook van denkt –  en een zeer 
vrije tonaliteit, past hij twee lijnrecht tegenover-
gestelde concepten toe waarvan de confron-
tatie niet nalaat – dat moet men toegeven – een 
dubbelzinnigheid met zich mee te brengen die 
redelijk angstaanjagend is voor de luisteraar. 
De titel van het oeuvre, die slechts haar bena-
ming en de opeenvolging van de vier contras-
terende delen aan de symfonie ontleent, vormt 
volgens mij een andere dubbelzinnigheid naar 
waarheid minder moeilijk dan de eerste. Want 
van het begin tot het einde van de partituur, 
ondervindt men dat het niet zuiver om de 
muziek gaat en dat vooral poëtische en visuele 
voorstellingen aan de geest van de compo-
nist werden aangeboden die zijn inspiratie 
bepaalden en hem naar believen stuurden, en 
zelfs de componist op het idee brachten van een 
redelijk lang en op z’n minst onverwacht slot. 
Dat de eerste impuls die de heer Frank Martin 
ontving hem werd ingegeven door de Apocalyps 
of De Storm van Shakespeare, wat ook het analy-
tische programma aantoont, interesseert ons 
slechts matig. Wat ons echter wel ter harte gaat, 
is de kwaliteit van de muziek die we hier vinden, 
haar zeldzame verbeeldingskracht – versterkt 
door een uitzonderlijk rijke orkestratie met een 
zeer persoonlijke kleur – de intensiteit van haar 
innerlijk sentiment en gevoel en ook de ritmi-
sche levendigheid die haar bezielt. 
Deze symfonie die baadt in een indringend 
lyrisme, dikwijls gepaard met een aangrijpende 
dramatische adem en waarvan de schakeringen 
meer doeltreffend worden gemaakt door 
middel van ingenieus uitgewerkte overgangen, 
deze symfonie brengt de getuigenis van een 
gevoeligheid die zich nog niet zo volledig had 
gemanifesteerd en die zichzelf blijkbaar tot nu 
toe gevangen hield, alsof zij er niet in slaagde 
een uitdrukkingswijze te vinden waarvan zij 
aarzelend de noodzaak voelde om zich definitief 
te kunnen bevrijden. 
De lyrische uitbarsting waardoor talrijke thema’s 
gekenmerkt worden is niet een van de meeste 
typische eigenschappen, noch een van de 
minst verleidelijke. Door haar bijzondere aard, 
met haar melancholische en gewillig nostalgi-
sche accenten die een zeer persoonlijke noot 
hebben, altijd op zoek naar termen van een 
persoonlijke distinctie, heeft zij maar een half 
woord nodig om begrepen te worden en toont 
zij, tot in uitbundige momenten, een terughou-
dendheid die haar behoedt voor buitensporige 
uitbarstingen.
Het zou niet alleen de waarheid maar ook onze 
waardering voor de Geneefse componist te kort 
doen, om hier het essentiële gebrek van zijn 
oeuvre niet naar voor te brengen: zijn overdreven 
complexiteit die het risico loopt de perceptie 
ervan onbehaaglijk te maken voor de eenvou-
dige leek. Het is duidelijk dat de Symfonie van 
de heer Frank Martin een schrijfwijze gebruikt 
die overdreven is en soms onnodig overladen. 
Koortsige en haastige ritmen worden op elkaar 
gestapeld, zo contrasterend dat ze elkaar uitein-
delijk vernietigen en verwarring doen ontstaan. 
Met de polyfone – soms polytonale – melodieën 
gaat het nauwelijks anders: zij stapelen zich op 
in verschillende lagen en overlappoen elkaar 
volgens het karakteristieke verloop dat zij elk 
volgen en veroorzaken dikwijls zeer verwar-
rende samenklanken, zo lastig dat het meest 
geoefende oor moeite heeft om zich erin terug 
te vinden en de betekenis ervan te vatten.

Wat het ook zij, het gaat hier om een van de 
meest sterke werken die in de loop van de 
laatste jaren in ons land verschenen: tempera-
ment, fantasie en gevoeligheid drukken zich zo 
welsprekend uit dat ik terecht mag zeggen dat 
dit weinig voorkomt onder de Zwitserse musici.

Regards sur la musique contemporaine (1921-1946), 

Librairie F. Rouge & Cie, S.A., Lausanne 1946, 

pag. 38-40, 78-79, 263-264 en 303-307.
Robert Godet, Rose Féart, Aloys Mooser, Arthur Honegger
Ernest Ansermet, Frank Martin, George Templeton-Strong, Philippe Strubin 
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Frank Martin en 
het klavecimbel 
(deel 2)

Bernhard Billeter

Vertaling: Magda de Meester (D  Nl)

Het klavecimbel speelt een geringe 
maar niet onbelangrijke rol in het 
oeuvre van Frank Martin en vooral in 
Petite Symphonie Concertante (1944-45), 
Concerto pour clavecin et petit orchestre 
(1951-52) en Et la vie l’emporta (1974). 
Het eerste deel van dit artikel (Bulletin 
2017) belichtte reeds zijn gebruik van een 
Pleyel- of Neupert-klavecimbel met een 
16 voetsregister. Maar hoe zit het met 
historische modellen?

Historisch model met 16’

Sinds veel jaren bestaan er klavecimbels 
naar historisch model met een 16 voet. Zij 
zijn echter zeer zeldzaam en waren dat ook 
in de tijd van Bach. Het was een typisch 
Duitse aangelegenheid. Klavecimbels met 
16’ werden vooral gebouwd door specia-
listen in toetsinstrumenten. Zij bouwden ook 
orgels en konden de plechtige klank van een 
16’ op het klavecimbel niet missen. Omdat 
algemeen aangenomen wordt dat J.S. Bach 
deze plechtige en statige klank van een orgel 
erg waardeerde, kan men ervan uitgaan dat 
ook hij liefhebber was van klavecimbels met 
een 16’. Vorst Leopold von Cöthen stuurde 
destijds Bach naar Berlijn om bij Michaël 
Mietke een klavecimbel met 16’ voor zijn 
hof te bestellen en dit later te gaan ophalen 
(1). Naast het klavecimbel in het Koffiehuis 
van Gottfried Zimmerman in Leipzig, waar 
Bach vanaf 1730 met zijn door Telemann 
opgerichte Collegium Musicum wekelijks 
concerten organiseerde, stond waarschijn-
lijk vanaf 1733 ook zo’n klavecimbel. Want 
Zimmermann maakte er als volgt reclame 
voor: “dabey ein neuer Clavicymbel, derglei-
chen allhier noch nicht gehöret worden“ 
(„daarbij een nieuw klavecimbel zoals men 
hier nog niet gehoord heeft”) (2). Siegbert 
Rampe (3) is ervan overtuigd dat het hier 
om een klavecimbel met pedalen gaat. Dit 
is volgens ons een vergissing want voor de 
klavecimbelconcerten die Bach hoofdzake-
lijk daar uitvoerde, is er nergens een verwij-
zing naar een klavecimbel met pedalen terug 
te vinden. Dat het om een klavecimbel met 
een 16’ ging, is echter veel waarschijnlijker.

Et la vie l’emporta

Een gedetailleerde beschrijving geven van 
de werken van Frank Martin waarin een 
klavecimbel gebruikt wordt, is hier niet 
nodig. Een analyse van deze werken is terug 
te vinden in het boek over Frank Martin (4). 
Wat echter de cantate Et la vie l’emporta 
(1974) betreft kan nog een en ander toege-
voegd worden. In het tweede deel van deze 
cantate, die over de strijd tussen Leven en 
Dood gaat, koos de componist, die na een 
lang en gezond leven terminaal ziek was, 
de vierde strofe van Maarten Luther’s kerk-
gezang Christ lag in Todesbanden (1524). 
Deze zeer radicale tekstuitdrukking is een 
vrije Duitse vertaling van de sequentia voor 
Pasen Victimae paschalis laudes van Wipo 
von Burgund (vóór 1050):

Es war ein wunderlicher Krieg,
Da Tod und Leben rungen,
Das Leben behielt den Sieg,
Es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift verkündet das:
Wie ein Tod den andern frass
Ein Spott der Tod ist worden 

Ce fut un merveilleux combat
Quand Vie et Mort luttèrent,
Par l’esprit la vie l’emporta :
La mort rentra sous terre
L’Écriture a prédit cela :
Comme une mort l’autre mangea.
En guignol la mort se changea
Et beaucoup s’en moquèrent.

Het was een wonderlijk gevecht
Toen Dood en Leven streden.
Door de geest overwon het leven.
De dood moest zich gewonnen geven.
In de schrift staat geschreven:

Frank Martin over 
Debussy
Frank Martin
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“De muziek van Debussy is voor mij absoluut 
van het grootste belang. Maar ik moet toegeven 
dat ik er als jonge man in feite niets van begreep. 
Zijn muziek gaf me de indruk van een moeras. 
Ik begreep de opeenvolgingen van de akkoorden 
niet en ik snapte ook zijn vormgeving niet. Ik 
had heel veel moeite om deze muziek aan te 
voelen. Wat me tenslotte Debussy heeft doen 
begrijpen, was Fêtes uit Nocturnes. Vanaf de dag 
waarop ik Fêtes te horen kreeg, werd de muziek 

Hoe de ene dood de andere verzwolg,
De dood belachelijk werd als gevolg
En velen er de spot mee dreven.

Het originele gezang van Wipo in liedvorm 
met drie strofen, beviel de componist niet. 
Daarom verving hij deze door een beter 
geschikte oude Duitse melodie, ook in lied-
vorm, maar met vier strofen: Der grimmig 
Tod mit seinem Pfeil (De woedende dood 
met zijn pijl). De Franse vertaling van Frank 
Martin heeft een vers meer. De cantate 
opent met een solo voor bariton, zonder 
begeleiding, “à pleine voix”. Op het einde 
van de cantate komt de melodie terug maar 
dan gezongen door de mannenstemmen 
van het koor. Tussen de inleidende bari-
tonsolo en het slot met het mannenkoor, 
wordt een wonderlijke oorlog gevoerd door 
de twee instrumentengroepen. De groep 
die het Leven uitbeeldt wordt verklankt 
door twee violen, twee fluiten, een harp en 
de onderliggende consonante akkoorden 
van het orgelpositief. De strijdende Dood 
wordt gesymboliseerd door de lage strij-
kers, de hobo’s en het klavecimbel. De 
oorlog tussen de twee groepen begint met 
een scherzo in een samengestelde maat-
soort: (3/8 +2/8), (2/8 + 3/8). Daarna gaat de 
muziek over in een levendige ¾ maat. De 
groep die het Leven voorstelt speelt lange 
vierde en halve noten om zo de melodie te 
scanderen. De groep van de Dood wordt 
aangevoerd door het klavecimbel en heeft 
de taak om scherpe, dissonante contrasten 
in stormachtige triolen van achtste noten te 
brengen. De twee groepen smelten meer 
en meer samen. Even lijkt de kracht van 
het Leven verloren. De geest staat echter 
op en overwint, “et la vie l’emporta”. Ook de 
spot, een allusie op het oeroude hoonge-

van Debussy voor mij helder. Ik heb zeker nooit 
geprobeerd om dit model na te bootsten, maar 
een aantal passages in mijn muziek zijn wel door 
Fêtes geïnspireerd. Ik wil hieraan nog toevoegen 
dat, sinds mijn overgang naar een chromatische 
schrijfwijze, Debussy voor mij een leermeester in 
de akkoordenleer (harmonie) was. Het is bij hem 
dat ik de methode van de parallelle akkoorden 
heb gevonden, die men strikt genomen reeds 
bij Liszt kon ontdekken, maar die Debussy als 
enige systematisch heeft toegepast. Ik laat deze 
samenklanken anders spreken dan Debussy, 
maar het is van hem dat ik de basis van die tech-
niek heb geleerd.”
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lach van Pasen – een typisch element uit de 
Orthodoxe Oosterse liturgieën –  is op het 
einde van het stuk te horen. Volgens Maria 
Martin heeft haar echtgenoot het opgeslokt 
worden van de ene dood door de andere 
geïnterpreteerd als de overwinning van het 
kwade van de mens door de dood van Jesus 
aan het kruis. Frank Martin had zich reeds in 
zijn Passieoratorium Golgotha, geïnspireerd 
op de ets van Rembrandt waar een licht-
straal uit de hemel neerdaalt op Jesus aan 
het kruis.
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