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Joseph Joachim de vioolpartij speelde, benaderde ze
conservatoriumdirecteur Daniel Auber met het verzoek om
gelijke betaling en kreeg ze haar zin. Daarmee was ze in
staat het kostwinnerschap van het gezin Farrenc op zich te
nemen, zodat haar echtgenoot zich kon wijden aan
muziekhistorisch onderzoek.

GOED GETROFFEN

Farrencs biografie klinkt als één groot succesverhaal en ik
ben geneigd om haar harmonieuze muziek als een
reflectie daarvan te zien: de verklanking van een zelfverzekerde ziel, die het leven en de toekomst optimistisch
tegemoet trad. Neem haar Derde symfonie, die in 2021
door het Franse Insula Orchestra onder leiding van dirigente Laurence Equilbey op cd is uitgebracht. In de voorwaarts stuwende kracht van de opening en dramatische
Finale hoor ik een echo van Beethovens stoere symfonieën en de vele extatische hoogtepunten geven in mijn
beleving uitdrukking aan een boodschap van strijdbaarheid en emancipatie.
Een grappig detail is dat het scherzo, de muziekvorm
waarin Farrenc haar meest pakkende passages schreef, een
directe weerspiegeling vormt van de verlichte tijdgeest.
Vóór de Franse Revolutie was het derde deel van een vierdelig muziekstuk meestal een menuet. Maar omdat deze
elegante dansvorm symbool stond voor de adel, werd het
na de Revolutie vaak vervangen door het speelse, razendsnelle scherzo, een artistieke daad van politiek verzet, maar
vooral een ode aan de vrijheid. ‹‹

Louise Farrenc (meisjesnaam Jeanne-Louise Dumont)
werd vlak na de Franse Revolutie geboren in een tijdperk vol hooggestemde, humanistische idealen. Toch
was gelijkheid tussen man en vrouw ook in de vroege
negentiende eeuw totaal niet vanzelfsprekend. Het is
een merkwaardige paradox: terwijl verlichtingsdenkers
de mond vol hadden van de vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen, verkondigden velen – onder wie
Kant, Von Humboldt en Rousseau – tegelijk dat vrijheid
er voor een vrouw in bestond zich wijselijk aan een man
te onderwerpen, omdat zijn rationaliteit superieur aan
de hare zou zijn.
Gelukkig heeft Farrenc het goed getroffen met de
mannen in haar leven, in tegenstelling tot veel componerende vrouwelijke tijdgenoten, die in hun artistieke
ambities werden ontmoedigd en tegengewerkt door
bekrompen vaders, broers of echtgenoten. De jonge
Farrenc werd weliswaar vanwege haar sekse niet toegelaten tot de compositieklas van het Conservatoire in
Parijs, maar dankzij haar stimulerende vader kreeg ze
privéles van de beste leraren, onder wie Anton Reicha,
de compositiedocent van het Conservatoire en een
kennis van Beethoven.

Muziekjournalist Myrthe Meester vindt het onterecht dat er zo weinig vrouwelijke
componisten in de canon staan. In deze rubriek zet ze haar favoriete romantische en
impressionistische componistes in de spotlights en reflecteert ze op de positie van vrouwen
in de muziekgeschiedenis. Als eerste is LOUISE FARRENC (1804-1875) aan de beurt, een
langdurig vergeten, maar recent herontdekte Franse componiste van levenslustige
kamermuziek en symfonieën.

Louise Farrenc ca. 1855

het ijzeren, het loden leven door gouden, tedere, olieachtige melodieën van zijn zwaarte wordt ontdaan”.
Wanneer hij Farrencs levensomarmende muziek vol
weelderige melodieën zou hebben gehoord, kan ik me
voorstellen dat hij die prachtig had gevonden. Tenzij
zijn notoire vrouwenhaat hem ervan zou weerhouden
om een componerende vrouw serieus te nemen.

GELIJKE BETALING

Ook de man met wie ze al op zeventienjarige leeftijd
trouwde, de fluitist Aristide Farrenc, stond positief
tegenover haar carrière. Jarenlang trad het echtpaar
samen op in heel Frankrijk, zij op piano, hij op fluit.
Toen ze het rondtoeren zat waren, stichtten ze samen de
Parijse muziekuitgeverij Éditions Farrenc, die bijdroeg
aan de verspreiding van de partituren van Farrencs
piano-etudes, -trio’s, -kwintetten, blaassextet, nonet,
vioolsonates en symfonieën. Vooral haar Nonet en Derde
symfonie waren tijdens haar leven populair en Robert
Schumann recenseerde haar Variations Concertantes voor
viool en piano als volgt: “Klein, elegant en zo kunstig
dat men wel voor de charme moet vallen, vooral omdat
erboven een subtiel aroma van romantiek zweeft.”
Op haar 38ste werd Farrenc benoemd als eerste vrouwelijke voltijd pianodocent aan het Conservatoire, een
prestigieuze functie die ze dertig jaar lang vervulde.
Hoewel ze alleen aan vrouwelijke studenten mocht
lesgeven, werden haar piano-etudes ook op de jongensafdeling als standaard lesmateriaal gebruikt. In eerste
instantie kreeg Farrenc beduidend minder betaald dan
haar mannelijke collega’s. Maar na de succesvolle
première van haar Nonet, waarin de beroemde violist

een krachtig shot muzikale energie, beluister dan
eens een scherzo (het energieke derde deel van een
vierdelig muziekstuk) van Louise Farrenc. Het
maakt niet uit welk je kiest: het springerige Scherzo
uit haar Eerste pianokwintet (1839), het duizelingwekkend wervelende Scherzo uit haar Derde
symfonie (1849) of het verrukkelijk frivole Scherzo
uit haar Nonet (1849), mijn grote favoriet. Zodra de
ritmische, vliegensvlugge loopjes uit mijn speakers
stromen, begin ik vanzelf breed te grijnzen en mee
te dansen. Soms met mijn lichaam, maar in elk
geval vanbinnen. Deze muziek is pure joie de vivre!
Farrencs energieke oeuvre doet me denken aan het
muzikale ideaal van Friedrich Nietzsche (18441900). De Duitse filosoof had een hekel aan spirituele en zwaarmoedige muziek, omdat die het
aardse bestaan zou verloochenen, terwijl hijzelf
juist Lebensbejahung nastreefde: ‘ja’ zeggen tegen
het leven. Zijn voorkeur ging uit naar muziek die
“alle animale functies door lichte, drieste, uitbundige, zelfverzekerde ritmes” doet versnellen, “alsof
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CD-TIPS
Nonet voor blazers en
strijkers, op. 38 - Musique
de chambre - Philippe
Bernold e.a. (2005,
Naïve, V 5033)
Eerste pianokwintet, 
op. 30 - The two piano
quintets - The Schubert
Ensemble (2001, ASV
Digital, CD DSA 1122)
Derde symfonie, op. 36
- Symphonies 1 & 3 Insula Orchestra o.l.v.
Laurence Equilbey (2021,
Erato, 9029669852)

Myrthe Meester is filosoof. Ze publiceert
artikelen over kunst, klassieke muziek en
filosofie in diverse tijdschriften.
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