
 
 
Jéhan Alain (1911-1940) 
 
Jéhan Alain stamde uit een familie van musici, woonachtig in Saint-Germain-en-Laye 
bij Parijs. Gedurende de periode van ongeveer tien jaar dat hij als componist 
werkzaam was studeerde hij tevens aan het Parijse conservatorium (1929-1939) 
waarvan het strenge regime botste met zijn avontuurlijke geest. Hij behaalde eerste 
prijzen in Harmonieleer bij André Bloch, Contrapunt en Fuga bij Georges Caussade en 
Orgel bij Marcel Dupré. De compositieklas (bij Paul Dukas tot diens overlijden in 1935, 
daarna Jean Roger-Ducasse) verliet hij zonder deze af te sluiten toen zijn Suite voor 
orgel in 1936 bekroond werd door de vereniging Les Amis de l’Orgue. Kunstzinnige 
uitingen, die hij ooit als ‘de enige vorm van geluk’ omschreef, zocht hij niet alleen in 
de muziek, maar ook in tekenen en in poëzie. Aan de werken uit zijn vroege periode 
(1929-1934) ligt vaak een poëtisch idee ten grondslag. Naast invloeden van literaire 
aard zijn er ook die van het gregoriaans, de oude muziek, het impressionisme, de Jazz 
en buiten-Europese ritmiek en toonsystemen. In zijn naar het huisorgel van zijn vader, 
Albert Alain, verwijzende, bijna kamermuzikale behandeling van het instrument, toont 
hij een afkeer van het romantisch-orkestrale orgeltype (Cavaillé-Coll) en een voorkeur 
voor een klankideaal waarin elementen van het Franse classicisme en romantiek op een 
nieuwe synthese zijn verenigd. Innovatief is Alain in de behandeling van enkelvoudige 
vulstemmen, die hij niet alleen als gebruikt om te vanwege de klankkleur, maar ook 
solistische zonder grondstemmen. Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht en 
het begin van zijn orgelstudie bij Dupré begint in het najaar van 1934 de tijd waarin hij 
zijn persoonlijke stijl vestigde. In april 1935 trouwde hij zijn jeugdvriendin Madeleine 
Payan; ze kregen drie kinderen. Om in zijn levensonderhoud te voorzien gaf hij les aan 
de school Saint-Erembert en was organist van de Saint-Nicolas in Maisons-Lafitte en de 
synagoge in de Rue Notre-Dame-de-Nazareth in Parijs. Onder voortdurende tijdsdruk 
schreef hij een groot deel van zijn werken op het conservatorium, in de trein of tijdens 
de vakanties die zijn familie steeds in de Alpen doorbracht. Het jaar 1937 markeert 
met de dood van zijn zus Marie-Odile die tijdens een bergbeklimming verongelukte een 
ingrijpende verandering in de geestesgesteldheid van de componist. Jéhan Alain 
sneuvelde op 20 juni 1940 – enkele uren voor de wapenstilstand – bij de verdediging 
van de stad Saumur. Zes composities werden tijdens zijn leven gepubliceerd, alle 
andere werden vanaf 1943 postuum uitgegeven. Voornaamste pleitbezorger van zijn 
werk is zijn zus, de beroemde organiste Marie-Claire Alain (geb. 1926). 
 
1.  Fantasmagorie (1935) . Dit werk is een grap. Elke stem heeft een eigen toonsoort, 
eigen ritme en eigen registratie die tot een vervreemdend geheel leiden. Plotseling 
duikt een element op, dat later in Litanies een plaats krijgt. De tekening van een 
fabeldier siert het merkwaardige manuscript. 
 
2.  Première Fantasie (1933) 
Dit werk is geïnspireerd door een gedicht van Omar Khayyam: ‘Toen riep ik de hemel 
zelf aan en vroeg hem, hoe het lot ons leiden kan door de duisternis. De hemel sprak: 
volg je blinde instinct.’ De beide delen van het gedicht geven de vorm van de 
compositie weer: de angstschreeuw en, als epiloog, het troostende antwoord. Het 
idioom van het werk is voor die tijd aanzienlijk modern. Als onverbeterlijke 
grappenmaker voegde Alain aan het slotthema de volgende woorden toe: ‘een grote 
locomotief met een heel klein wagentje’. 

   
3.  Andante (1935) Het gaat hier om een eigen transcriptie van het ‘Adagio molto 
rubato’ uit de ‘Suite monodique pour piano’. Een harmonisch achtergrond met een  
zacht register omkleedt de monodie en onderstreept haar melodisch verloop. 
 
4.  Chant donné (1932) Zo noemden de leerlingen uit de Harmonieklas van het Parijse 
conservatorium de opgave, die eruit bestond een gegeven sopraan vierstemmig te 
begeleiden. De melodie is zeer eenvoudig, om niet te zeggen monotoon. Jéhan Alain 
maakte er een koraal van, en zocht naar verrassende akkoorden om er een levendig en 
kleurrijk geheel van te maken. 
 
5.  De Jules Lemaître (1935) Meditatie over een vers van de Frans dichter Jules 
Lemaître (1853-1914): ‘De angst te voelen hoe de klacht in het niets verdwijnt, het 
verlangen geliefd te worden en de angst te pijnlijk lief te hebben.’ 
 
6. Deuxième Fantasie (1936) 
Deze fantasie is gebaseerd op het gregoriaanse gezang ‘Exsaltabunt Domino’ uit de 
dodenmis (eerste thema) en de Joodse folklore (tweede thema). De structuur is die van 
een variant op de sonatevorm die Marcel Dupré zijn leerlingen opgaf voor improvisatie: 
expositie met eerste en tweede thema, doorwerking bestaande uit een ritmisch en een 
lyrisch gedeelte. In de reprise klinken beide thema’s in omgekeerde volgorde en 
gecombineerd. De originaliteit van de muzikale taal, de structurele balans en de 
muzikale uitdrukkingskracht maken het werk tot één van de beste werken van Alain. 
 
7. Le Jardin suspendu (1934). ‘De hangende tuin (Jardin suspendu) is het vluchtige 
ideaal dat de kunstenaar voortdurend najaagt, het onbereikbare, onbedwingbare 
toevluchtsoord’, schreef Alain in zijn partituur. Hij beschreef het statische werk als 
‘het land van vreugde en vrede, een onmeetbaar, schitterend, onbeschrijfelijk en – als 
de eeuwige sneeuw – onveranderlijk land.’ Hij noemde het stuk ook ‘Chaconne’, en 
bestaat uit een ostinato van twaalf maten, dat vijfmaal verschijnt en gevarieerd wordt. 
Het streng gestructureerde werk heeft voortdurend een dromerige, zwevende 
stemming. 
 
8. Variations sur Lucis Creator (1932). Het werkstuk voor zijn examen Contrapunt bij 
Georges Caussade aan het Parijse Conservatorium. Het gregoriaanse thema wordt 
begeleid door 5-stemmige polyfonie. De eerste variatie laat het thema in de sopraan 
horen, begeleid door achtste noten in de linker hand, later in canon met het pedaal. 
De tweede variatie is een compact fugato. 
 
9. Verset-Choral (1931). Een improvisatie ontstaan binnen de liturgie, over het thema 
van een ‘Alleluia’ 
 
10. Choral Cistercien. Pour une elevation (1934). Een korte meditatie als achtergrond 
voor het hoogtepunt va de mis. 
 
11. Climat (1932) De titel betekent in dit verband ‘stemming’. Het is een snel 
geschreven muzikale gedachte die van een wiegende 6/8-maat overgaat in een reeks 
dissonante akkoorden.  
 



12. Petite Pièce (1932) bestaat uit dialogen van sextakkoorden met verschillende 
grondstemmen, een cantilene met verschillende solotongwerken en een zeer kort 
koraal in canonvorm. 
 
13. Monodie (1938) Voor Alain betekende muziek vooral melodie. Dit in een hotelkamer 
geschreven één- dan wel tweestemmig werkje toont het verfijnde gevoel voor melodie 
en ritme. 
 
14. Suite pour orgue (1934-35) 
   - Introduction et variations 
   - Scherzo 
   - Choral 
 
De Suite voor orgel, waaraan Alain lang werkte ontving in 1936 de compositieprijs van 
de vereniging Les Amis de l’Orgue. De Variations en het Scherzo zijn bewerkingen va 
een werk uit 1934 voor strijkkwintet. Een introductie, bestaande uit vloeiende reeksen 
akkoorden, gaat over in het thema waarop enkele variaties volgen. Het Scherzo begint 
met een Trio gevolgd door het zeer levendige, ritmische Scherzo, dat later 
gecombineerd wordt met het Triothema. Na een crescendo keert het Triothema terug 
begeleid door een ostinato in het pedaal. Het Choral in processieritme is geschreven in 
zeer hechte, massieve meerstemmigheid. De componist geeft voor het slot twee 
mogelijkheden: met gesloten zwelwerk of fortissimo. Over dit deel schrijft Alain: ‘Nu 
heb ik het plan opgevat een groot koraal te schrijven, dat lijkt op een massieve façade 
en een uit machtige blokken bestaande rots. Het vormt de verdediging en weergave 
van mijn visie op het orgel. Met grote massa’s; een zwaarwichtig, Herculesachtig, door 
zuchten en steunen begeleid opklimmen. Abrupte schaduwen, immense zonnestralen, 
en wind…wind.’ 
 
15. Grave (1932) Een sombere, aanvankelijk eenstemmige melodie wordt een aantal 
malen herhaald onder een dynamische spanningsboog: piano – forte –piano. 
 
16. Lamento (1934) Complex en bewogen wijst dit werk in zijn chromatiek op invloed 
van César Franck. In de tweede helft klinkt het thema in canon van sopraan en pedaal. 
 
17. Postlude pour l’office de Complies (1929) 
De jonge Jéhan Alain bezocht regelmatig de abdij van Valloires waar hij graag tijdens 
de mis speelde en improviseerde. Dit werk is daar ontstaan, in een mooie 18e-eeuwse 
kapel, op en oud orgel in een halfduistere sfeer waar vrouwenstemmen het laatste 
officie van de dag, de completen, zongen. De harmonische taal van het werk is hier al 
zeer persoonlijk. Boven een rustige pendelbeweging klinken de gregoriaanse thema’s 
van de completen – gebeden voor vrede, vertrouwen, rust in handen van God – en 
tenslotte driemaal ‘Amen’. 
 
 

18. Litanies (1937). Over zijn bekendste orgelwerk vertelde Alain zijn vriend Bernard 
Gavoty: ‘Het gebed is geen klacht, het is een tornado die alles wat hij op zijn weg 
tegenkomt wegblaast. Het is ook een bezetenheid. Wanneer men aan het einde niet 
volledig uitgeput is heeft het stuk niet goed begrepen noch gespeeld zoals ik het mij 
voorstel.’ Het obsessieve karakter van het werk is onmiddellijk hoorbaar in het steeds 
herhaalde thema met zijn onregelmatige ritme 3+5+2+4+2. Alain zocht naar een 
‘magische’ muziek die de luisteraar betovert. Hij neemt hiervoor bepaalde passages 
over uit ‘Fantasmagorie’ dat hij enige jaren ervoor in een trein componeerde. Het 
onregelmatige ritme van de trein inspireerde hem tot de contrasterende ritmes van het 
tweede thematische element. Het is de typische Alain-paradox om in hetzelfde werk 
het tragische en het komische te combineren. Snel domineert het tragische element 
het geheel tot het afsluitende hoogtepunt. Drie weken na de voltooiing overleed zijn 
zus Marie-Odile bij een ongeluk in de bergen. Naar aanleiding daarvan voegde hij aan 
‘Litanies’ het volgende motto toe: ‘Quand l’âme chrétienne ne trouve plus de mots 
nouveaux dans sa détresse pour implorer la miséricorde de Dieu, elle répète sans cess 
la même invocation avec une foi véhémente. La raison atteint ses limites, seule la foi 
poursuite son ascension’ (Wanneer de christenziel in haar vertwijfeling geen woorden 
meer vindt om Gods erbarmen af te smeken, herhaalt zij met een brandend geloof 
onophoudelijk één en hetzelfde gebed. Het verstand stuit op zijn grenzen; alleen het 
geloof blijft voortdurend opklimmen.’ 

 


