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Gabriël-Urbain Fauré 

 
Tegenover de verzamelde fans moet ik bekennen dat Fauré voor mij behoort tot de 
componisten wier muziek me, uitzonderingen daargelaten, niet zo aanspreekt. Zijn naam is 
mijnentwege vooral verbonden met een oude mono-elpee. Ze behoorde tot de zeg eerste 
twintig van mijn grammofoonplatenschat. Ze was aan Franse muziek gewijd. Prelude a 
l'aprés-midi d'un faune van Debussy stond er op. Le festin d'araignée van Roussel, Pastorale 
d'été van Honegger; puur 'impressionistische’ muziek allemaal, van dat mediterende 
veel(klank)kleurige soort. lk hield veel van die plaat (vooral van dat werk van Roussel), maar 
meende ze met de komst van de stereofonie te moeten vervangen. Ik heb er nóg bitter spijt 
van. 
 
Van Fauré stond er zijn Pavane op, die deelde in mijn genegenheid en die ik nu in een 
vocalise-versie van Barbara Streisand in mijn collectie heb. De Pavane was de enige muziek 
die ik van Fauré kende, toen ik op een goede dag met mijn ouders in de Utrechtse Buurkerk 
(toen nog kerk) terecht kwam, waar een ensemble onder leiding van Mees van Huis (van het 
toendertijd bekende Bartimeüskoor te Zeist en collega van mijn vader aan het 
blindeninstituut aldaar) het Requiem van Fauré uitvoerde. In combinatie met de serene 
avondsfeer in de kerk werd het een onvergetelijke ervaring. Ik had het dus nog nooit gehoord 
maar ging er onmiddellijk plat voor. Intussen pakweg veertig jaren nadien en buiten liederen 
en pianomuziek zo'n 15-tal opussen van Fauré rijker, zit voor mij juist ook in dit requiem de 
zwakke stee van Faure's muziek. 
 
Gabriel Fauré werd in 1845 aan de Franse voet van de Pyreneeën (Pamiers) geboren in een 
niet-muzikaal gezin en maakte voornamelijk in Parijs een loopbaan door van organist, 
kapelmeester, (compositie)leraar, conservatoriumdirecteur, muziekinspecteur, recensent en 
componist te worden. Hij onderging invloeden van Schubert, Liszt, Wagner, Franck, met 
welke laatste hij ook bevriend was, zoals ook met zijn leraar Saint-Saens en met Duparc, 
D'lndy, Gigout, Messager, Debussy. Tot zijn leerlingen behoorden Ravel, Schmitt, Ducasse, 
Koechlin. Hij huwde in 1883 en werd van 1903 af geleidelijk hardhorend en slechtziend. 
 
Fauré is in zover een typisch Franse componist, dat ook bij hem de muziek in het orgelspel 
wortelt. Veel Franse musici voorzagen zich als organist in hun onderhoud en bleven dit naast 
het geven van muziekonderricht doen, als ze zich niet aan de opera wijdden of dirigent 
werden of een leerstoel verwierven. Het orgel biedt trouwens een schat aan 
uitdrukkingsmogelijkheden. Een vergelijkbaar niet-Frans exempel is Anton Bruckner. 
 
Buiten dat ik de 18e eeuw met Bach en Mozart, Haydn en de jonge Beethoven in de 
Klassiekgeschiedenis vind pieken, heeft de generatie componisten van rond 1860 geborenen 
me ook altijd geboeid. Wat me bij die componisten zo fascineert is hun bedrevenheid in het 
componeren van overweldigend veelkleurige en klankrijke muziek voor grote orkesten en 
(opera)ensembles. Niet dat die muziek me altijd lief is, maar ze kan wel overrompelen. En 
dan denk ik niet alleen aan figuren als Debussy, Richard Strauss of Mahler, maar ook aan 
Zemlinsky, Schreker, Aibeniz, Glazoenov, Puccini en in Frankrijk zelf Dukas, Magnard, 
Pierné, Ropartz. Het is van die overvolle muziek waar zó veel in gebeurt dat je oren te kort 
komt. 
 



Fauré gaat aan deze generatie net vooraf en is juist helemaal niet zo sterk in orkestratie. Zijn 
kracht ligt veel meer in pianowerken, liederen, kamermuziek, en kortweg, zoals bij Schubert, 
in de miniatuur. Hij dacht eigenlijk niet zo instrumentaal, zoals Berlioz. En als hij zich aan een 
grote vorm waagt, klinkt het toch nog intiem en geconcentreerd. Zijn muziek is veeleer 
classicistisch dan romantisch, ze is verfijnd, discreet, innig, mild. Zijn muziek heeft niks volks 
of folkloristisch, ze is eerder aristocratisch, elegant. Ze getuigt van een tere weemoed, mijdt 
retoriek, is spaarzaam te noemen. Ze is ook, in tegenstelling tot wat in de Romantiek juist 
bon ton was, niet 'programrnatisch', dus niet iets uitbeeldend of verhalend, ze is muziek-om-
de-muziek. Iemand vroeg hem eens waar hij zich in zijn 6e nocturne (voor piano) door had 
laten inspireren. Faure's antwoord was: ‘ln de Simplontunnel.’  
 
In zijn meesterwerk, het Requiem, is heel kenmerkend het 
Dies irae weggelaten. Zijn requiem is geen dodenmis maar 
een treurcantate. Neemt in de Grand messe des morts van 
Berlioz dit deel juist een prominente plaats in en is ze vooral 
uitdrukking van gerechtigheid en vergelding, bij Fauré staan 
barmhartigheid en genade voorop. 
Het requiem heeft overigens een ingewikkelde 
ontstaansgeschiedenis, met verschillende versies waaraan 
in de loop der tijd meer delen werden toegevoegd en die 
verschillende instrumentaties inhielden. In 1887 werden het 
Pie Jesu (voor sopraan) en de Introitus met Kyrie al eens 
uitgevoerd. Een jaar later was er sprake van een 5·delige 
versie, met Sanctus en In paradisum, terwijl in 1893 de 7-
delige versie tot stand kwam, met het Offertorium en het 
Libera me, beide voor bariton (en het Pie Jesu nu voor 
jongenssopraan). Tot dan was het requiem steeds slank 
geïnstrumenteerd. In 1901 verscheen een 'dikker' 
geïnstrumenteerde versie die waarschijnlijk niet van Fauré 
zelf is. 
 
De zwakke stee van Faure's muziek is naar mijn smaak vooral het gemis aan 'impetus', het 
latijnse woord voor o.a. onstuimigheid, geestdrift, hartstochtelijkheid, en meer in het 
algemeen voor vaart, wenteling, pressie. Nu ligt het voor de hand dat mijn voorliefde voor 
opera een voorkeur voor het impetueuze in muziek inhoudt. Faure's muziek is me gauw te 
introvert, te week, om niet te zeggen: te lieflijk (zoals ook in de Ballade voor piano en orkest). 
Ik zou er graag wel eens de beuk in gehad willen hebben. Dat het woelige Dies irae uit zijn 
requiem is weggelaten is daarom, zoals ik al aangaf, tekenend voor Faure's oeuvre.  
 
Dit zit in mijn beleven vaak in de hoek van muziek die nergens heen gaat. Het is zwemmen 
op open zee (zoals bv. in de pianokwartetten), geen pleziervaart van het ene naar het 
andere betoverende eiland. Ik heb een cd met de beide cellosonates. In handen van Pierre 
Fournier klinken ze uiteraard fraai, maar pas bij een toegiftstuk, de Elégie, veer ik op, dat 
heeft 'karakter'. Inderdaad, een korter stuk, van 6 minuten, daar is Fauré, gelijk Schubert, wel 
sterk in, minder in langere meerdelige vormen. Onder de meer dan 100 liederen komen 
juweeltjes voor, van opus 1/1  af direct raak - in mijn bij Kruidvat verworven uitgave 
gezongen door Elly Ameling & Gerard Souzay. Oorstrelend, maar 'drama' bevatten slechts 
enkele (La rançon, Au cimetiére, Fleur jétée). lets grappigs kom je bij Fauré overigens niet 
gauw tegen (ja, Air de danse uit de toneelmuziek bij Caligula, maar verder?) en ballet al 
helemaal niet. Favoriet in Fauré's muziek zijn blijkbaar de harp en het vrouwenkoor (Messe 
basse). ln het Océanidenkoor uit Prométhée en L’hiver s'enfuit uit Caligula hoor je de 
verwantschap met het Sanctus uit het Requiem. 
 
Ik wil met mijn reserves niet zeggen dat de muziek van Fauré minder beduidend zou zijn. 
Fauré wordt met zijn idioom beschouwd als een wegbereider van het impressionisme en 



daarmee van muzikale ontwikkelingen in de 20e eeuw. In het impressionisme gaat het niet 
om 'de dingen' zelf, maar om 'de stemming rond de dingen', waarbij alles wat te nadrukkelijk 
is, wordt vermeden en het om de 'schakering' draait, om tinten. Niet rechttoe-rechtaan maar 
als het ware manoeuvreren, dit is precies wat ik bij Fauré ervaar, en dat zegt me dus niet 
altijd zo veel. Ook zijn requiem kan me dan wat te cosmetisch aan doen. Ze stáát echter wel, 
en delen er van, m.n. het In paradisum, hebben bij menige uitvaart weerklonken. Getuige wat 
me in de Utrechtse Buurkerk overkwam, is het requiem en ook Fauré's muziek all over - 
zeker in overeenstemming met de opvattingen van de componist zelf - toch het best te 
genieten onder mijding van alle mogelijke bijbedoelde buitenmuzikale inhouden en 
strekkingen. Vergeet bij dat requiem de dood, het doodgaan en de doden maar, het gaat om 
de muziek! . 
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YouTube 
 
Op Youtube kun je tegenwoordig van bijna alle muziek, dus ook van Gabriel Fauré filmpjes 
vinden, waarvan de kwaliteit soms verrassend goed is. Het is dus de moeite waard om 
onderstaande links eens aan te klikken. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=l0b6bHLDuQo  - Pavane 
http://www.youtube.com/watch?v=ZThARSv69Rg - Pie Jesu 
http://www.youtube.com/watch?v=zuQXGA_BwY4 - In Paradisum 
http://www.youtube.com/watch?v=SnAepIsU_XU - Sanctus 
http://www.youtube.com/watch?v=FSi-7lxTtcU - Agnus Dei 
http://www.youtube.com/watch?v=LpM0dmxmwzE - Libera Me 


